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UUENENUD CITROËN BERLINGO STYLE
Rikkaliku varustusega stiilne mahtuniversaal erihinnaga 13 500 ¤
... ja palju muud!

pagasiruum 300 l

liuguksed mõlemal küljel
konditsioneer

!

o

ERIHINNAGA CITROËN BERLINGO ERIMUDELID
bensiinimootoriga mudel Style 13 500 ¤
diiselmootoriga mudel Style 14 800 ¤
CD-raadio ja MP3
Valikus ka elektroonilise käiguvahetusega mudel!
pardakompuuter
bensiinimootoriga mudel Comfort 10 900 ¤
diiselmootoriga mudel Comfort 12 900 ¤
hinnavõit kuni 2000 ¤
ülistiilsed LED-tuled

SUPERPAKKUMINE ETTEVÕTJATELE!
5-kohaline BERLINGO KAUBIK
75 HDi MPV erihind 14 500 ¤

udutuled
GARANTII +
24h AUTOABI

AASTAT

Tartu Veho autokeskus: Tähe tn 110, tel 731 1431. Avatud E –R 8.00–18.00.
Pakkumine kehtib kuni 30.november 2012 a. või seni, kuni jätkub erihindadega autosid. Pildil olev auto on erivarustusega.
Keskmised kütusekulud ja CO2 näitajad: CITROËN BERLINGO 75 HDi 5,3 l/100 km ja CO2 139 g/km, CITROËN BERLINGO 98 VTi 7,1 l/100 km ja CO2 164 g/km.

TASUTA
CITRO
? NI SÜGISKONTROLL!
SÜGISKONTROLL!
CITROËNI

Tasuta sügiskontroll kehtib Veho Tartu autokeskuses (Tähe tn 110)
üksnes selle reklaami ette näitamisel kuni isadepäevani 2012. a.

Selle
CITROËN
Selle reklaami
reklaami alusel
alusel CITRO
ËN sõidukitele
sõidukitele

soodne hooldepakett

auto registreerimise number
/täidab teeninduse meister/

Tasuta sügiskontroll hõlmab:
 Vedelike tasemed (mootoriõli, piduri-, jahutusja roolivõimendi vedelik)
 Lekked (mootor, käigukast, piduri-, jahutus- ja
roolivõimendi süsteem)
 Pidurite visuaalne kontroll
 Alusvanker (kuulliigendid, puksid, rattalaagrid,
amortisaatorid)
 Kattekummide seisukord

 Väljalaske süsteem
 Rehvide seisukord
 Ukselukkude, -hingede ja -tihendite seisukord
 Kojameeste töö ja seiskukord
 Abiseadmete rihmad ja rullikute seisukord
 Valgustus- ja signaalseadmed
 Akumulaatori seisukord

Broneeri aeg sügiskontrolliks Tartu Veho autokeskuses Tähe tn 110 tel 731 1433, E–R 8.00–18.00

–25%
Originaalkojamehed –25%!
Pakkumised
kehtivad
lõpuni.
Pakkumised
kehtivad
kuni novembri
isadepäevani
2012. a.
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tartuekspress
Residentuurile aasta otsa?
uudised

Kolmapäev, 7. november 2012

Tartlased annetavad
aktiivselt taaraga

Heategevusprojekt „Aitan lapsi“ on
ligikaudu 90 000 heateo abil aidanud üle 14 500 vähekindlustatud
perest pärit lapsel näha Eesti teatrite
etendusi.
Aktiivseimad annetajad on Harjuja Tartumaal. Septembri lõpu seisuga on oma taararaha ohverdanud
laste teatriskäiguks pooleteist aastaga 15 633 tartumaalast ning sedasi
on kogunenud pea 14 000 eurot.
Üle Eesti on toetust antud
89 886 korda ja kogusumma ulatub
ligemale 90 000 euroni.
Heategevusfondi Aitan Lapsi
projektijuht Kristiina Reidolv: „Oleme suutnud käivitada ainulaadse
heategevusprojekti, mis aitab viia
kümneid tuhandeid lapsi heade
inimeste toel teatrisse. „Aitan lapsi“ projekti teeb eriliseks see, et iga
annetatud sent on sihtotstarbeline
ja läheb puudustkannatavate laste
toetamiseks, mitte vahendajatele.“
Kui 2011. aastal alustati 143 annetust võimaldava automaadiga, siis
praegu saab heategusid teha juba
273 tagastuspunktis, millele on paigaldatud täiendav automaadinupp
„Aitan lapsi“.
Pandipakendi tagastusautomaadid on kõikide suuremate
jaekettide, nagu Rimi, Selver, ETK
Maksimarket, Konsum, Prisma,
Stockmann, Kaubamaja, Grossi Toidukaubad ja Keila Tarbijate Ühistu
pandipakendite tagastuspunktides.
Selle aasta juunist septembri
lõpuni on „Aitan lapsi“ projekti toel
jõudnud teatrietendustele 1824 last.
Kõige enam külastasid lapsed sel
perioodil Eesti Nuku- ja Noorsooteatrit, Ugala teatrit ja Vene teatrit.
SA Heategevusfond Aitan Lapsi,
Evelin Ilves ja Eesti Etendusasutuste
Liidu 17 teatrit algatasid 2011. aasta
mais ulatusliku heategevuskampaania „Aitan lapsi“, et pakkuda vähekindlustatud lastele kultuurielamusi. Esimese annetuse tegi 18. mail
Kadriorus heategevusfondi patroon
Evelin Ilves.

Oktoobri keskpaigas rabas arstitudengeid üllatus: vaid loetud
päevade pärast kinnitab arstiteaduskonna nõukogu otsuse, mille
järgi õpivad residendid edaspidi
aasta kauem.
Kiire tegutsemisega võitsid üliõpilased
ühe lisakuu, et ootamatult ilmsiks tulnud
otsusest nende tuleviku osas sotti saada.
Teaduskonna ja üliõpilasühenduste nägemus ideaalsest eriarstiõppest läheb aga
lahku.
Arstitudengid õpivad Tartu ülikoolis esmalt kuus aastat, mil omandavad
üldarsti oskused. Seejärel kandideerivad
edasi õppida soovijad residentuurikohtadele, kus õpivad veel kolm kuni viis aastat
eriarsti õppes, et saada näiteks patoloogiks, onkoloogiks, laste- või südamearstiks. Plaanitava muutuse kohaselt lisandub kõikidele residentuuri erialadele ühesugune üldmeditsiiniaasta, mil tudengid
tegelevad paari kuu kaupa pere- ja erakorralise meditsiiniga, kirurgia ning sisehaigustega. Arstiteaduskonna residentuuri prodekaani professor Margus Lemberi
sõnul vastab Eesti praegune residentuur
Euroopa Liidu miinimumnõuetele ning
arstieriala kvaliteediideaalid näevad ette
märksa pikemat õpet.
„Idee, et arst peab oskama ravida ka
üldmeditsiinilisi probleeme, on täiesti
loomulik, aga meil tekib küsimus, miks
me ei saa sellist õpet juba kuue aasta jooksuI ning kui lisada õppesse üldmeditsiini aasta, oleks loogiline valida oma eriala
alles pärast seda,“ selgitas olukorda Eesti
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) president, viienda kursuse arstitudeng Kadri Kasak. „Ilmselt on residentuuri üldjuhendajad tahtnud juba ammu residente
pikemalt harida, aga probleem on selles,
et meie jaoks tuli otsus muudatusest nii
äkki.“

Tuuritamine mööda
maakonnahaiglaid
„Iseenesest pole see halb mõte, sest paljudes Euroopa riikides töötavadki arsti eriala lõpetanud kohustuslikus korras
aasta enne residentuuri astumist üldarstina, kuid vastumeelsust tekitab plaanitava õppe tükeldatus. Paarikuiste tsüklite
kaupa peab ringlema mööda Eesti maakonnahaiglaid, sest just seal tuleb seda

EAÜSi presidendi Kadri Kasaku sõnul tekitab liigne tormakus üliõpilastes pingeid. 
Andres Raudjalg

õpet teha. Residentuuris on inimene aga
juba 27aastane ja ilmselt ta ei taha mööda
Eestit seigelda,“ ütles Kasak.
Residentuuri prodekaan Lember sõnas,
et just tudengite poolt on varem tulnud
soov viibida praktikal väiksemates kohtades, sest seal saab omandada rohkem
kogemust üldmeditsiinis. Kasak nõustub,
et maakonnahaiglates on praktikaks head
üldosakonnad, kuid residentuur on siiski
eriarstiõpe.
Eesti Nooremarstide Ühenduse (ENÜ)
juhatuse liige ja onkoloogia esimese aasta resident Rille Pihlak kinnitab samuti,
et tudengid pole muudatusele vastu, kuid
see peaks olema hulga paindlikum, iga eriala vajadustele vastav. Pihlak leiab, et sellise muutuse sisseviimisel peaks kindlasti
pidama nõu ka erialaseltsidega, kes tavaliselt räägivad kaasa näiteks residentuurikohtade arvus. „Praegu on mitmed korralduslikud detailid veel lahendamata.“
Üks päev enne teaduskonna nõukogu
koosolekut, kus oli otsus allkirjastamisele määratud, kutsusid tudengid olukorra selgitamiseks avalikule kohtumisele
residentuuri prodekaani Margus Lemberi. Paraku ei aidanud kohtumine professor Lemberiga Arstiteaduskonna Üliõpilasesindajate Kogu (ATÜK) esimehe ElleMall Keevalliku sõnul üliõpilastel muudatuse tagamaid mõista – vastupidi, see
tekitas hulgaliselt uusi küsimusi ning jäi
mulje, et detailidega pole piisavalt tööd
tehtud.
Kuna otsuse kinnitamine residentuu-

SELLE KUPONGIGA
novembri lõpuni

KÕIK ÖKO- JA MAHETOOTED
-8 % soodsamalt
Meie poed:

vähemalt 15 € ostusummalt

Eedeni keskuses - Kalda tee 1c Tartu
Kesklinna Kaubahallis - Küüni 7 Tartu

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

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

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

ri pikendamisest lükkus tudengite palvel
novembrisse, on prodekaan Lember osalenud mitmetel kohtumistel ja diskussioonides üliõpilastega, et asjaolusid selgitada. Lemberi sõnul pärineb initsiatiiv
residentide õpet pikendada arstiteaduskonnast, sest residentide üldjuhendajad
on seda juba ammu soovinud.

Läbipaistmatu süsteem
„Meile väidetakse, et streigijärgselt on
soodne poliitiline olukord, mil valitsus
on nõus lisa-aastat finantseerima. Minu
jaoks kahandab see paraku otsuse usaldusväärsust, sest valitsusele on pikem
õpe niikuinii ainult kasulik,“ rääkis Kasak
EAÜSist. „Residendi palk on ju tavaarsti palgast märgatavalt väiksem ehk raha
kulub arstile vähem. Suur migratsioon
Soome toimub ka pärast residentuuri lõppu, see muutus aitab arste veel ühe aasta
kauem Eestis hoida. Seega, me ei näe põhjust, miks sotsiaalministeerium ei võiks
pooldada muudatust ka aasta pärast.“
Keevallik ATÜKist nõustub, et kõik, kes
tahavad Soome minna, lähevad niikuinii,
kuid neile, kes alles mõtlevad, võib see
muudatus olla viimaseks piisaks karikasse. Soomes on residentuur samuti Eesti
omast pikem, kuid üldmeditsiini osa läbitakse enne spetsiifilist erialavalikut – nii,
nagu sooviksid ka arstitudengid Eestis.
„Õppejõud väidavad, et nemad on
seda arutanud juba kevadel, kuid meieni
pole jutt jõudnud ning diskussiooni pole

olnud. Samuti pole avalikud residentuurikomisjoni protokollid, kust peaks toimunud arutelu läbi paistma,“ rääkis Kasak.
Hematoloogia ja onkoloogia residentuuri üldjuhendaja professor Hele Everausi sõnul pole üks lisa-aasta ideaallahendus, neid võiks olla isegi kaks. „Onkoloogia residentuuris läheb esimene aasta ülderialade õppimiseks, milleta ei saa
asuda onkoloogiaõpingute kallale. Ma ei
arva, et see otsus on tulnud kiirustades,
me oleme seda arutanud küll ja võimegi arutama jääda, kuni sotsiaalministeeriumi rahastus ära kaob. Üldjuhendajate koosolekul pool aastat tagasi olid küll
kõik poolt,“ ütles doktor Everaus.
Rille Pihlak ENÜst sõnas, et üldjuhendajate seas läbi viidud küsitlusest selgus,
et osa juhendajaid on otsusele kahe käega poolt, kuid osa võttis seda kui mitte
just parimat varianti, aga siiski võimalust
eriarstiõpet pikendada, sest Eestis on see
häbiväärselt lühike.
„Meile öeldakse, et võtame selle asja
vastu ja pärast räägime täpsemalt, kuidas
seda teeme. Sel aastal ei tohi muudatust
veel kindlasti vastu võtta, sest siis astutakse lihtsalt üle tudengite soovist seda
arutada,“ sõnas Kadri Kasak EAÜSist.
Arstiteaduskonna nõukogu koosolek
toimub 21. novembril. Kui nõukogu peaks
residentuuri lisa-aasta kinnitama, liigub
see edasi Tartu ülikooli senatisse ning
sotsiaalministeeriumisse, kus langetatakse lõplik otsus.
Mari Mets
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TELLI

ja igal reedel on linna
suurima trükiarvuga nädalaleht
Sinu postkastis.

20. novembril peetakse
raeplatsi lähistel Tartu
krüptopidu, mille eesmärk
on õpetada läbi praktiliste
töötubade gümnasistidele, tudengitele ja teistele
teemast huvitatud linnakodanikele sõnumisaladuse
ja privaatsuse kaitse põhitõdesid.

„Soovime piirduda kõige lihtsamate krüptovahenditega, millega
tagada turvalist sõnumivahetust
või andmete hoiustamist,“ selgitas krüptopeo üks eestvedajatest
Martin Metsalu (22). MTÜ Piraadipartei liikme ja Tartu KHKs
tarkvara arenduse tugiisikuks
õppiva Metsalu sõnul on oodatud
kõik, kes muretsevad ega keegi
igapäevase arvutikasutamise käigus nende tegevust üle õla jälgi ja
tahavad selle vältimiseks midagi ette võtta. Paarikümneminutilistes töötubades saavad inimesed oma arvutitega õpitut järele
proovida
Peale Metsalu viivad koolitust
läbi Tartu ülikooli infotehnoloogia tudeng Märt Bakhoff (21),
MTÜ Piraadipartei juhatuse liige ja TÜ filosoofia doktorant Märt
Põder (34), vabakutseline kujundaja ja programmeerija Priit Raag
(31) ja juuratudeng ning vaba tarkvara aktivist Eno Menov.
Eeskuju võtavad noored viima-

Töötubade teemad

• Turvaline veebilehitsemine
• Turvaline paroolihaldus ja
autentimine

• Turvaline andmete transport,
säilitamine ja kustutamine
• ID-kaardiga krüptimine
konkreetse adressaadi jaoks,
allkirjastatud meilid
• Vestlus/sõnumid üle krüptitud kanali
• Anonümiseerimine Tori ja/
või VPN-i abil

T
H
LE
3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

• Bittorrenti jm P2P failivahetuse turvaline kasutamine
• PGP võtmed ja allkirjastamine

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad lähemalt tutvuda sellise
internetiga, kus sinu privaatset sõnumivahetust pealt ei saa kuulata.

Erakogu

sel ajal eri maailma paigus laineid
löönud krüptopeo vormist Cryp
toParty. „Meie ei taha kaasa minna vandenõuteoreerikutega, kuid
me ei taha ka riskida, et mõni nendest teooriatest tagantjärele siiski
tõeks osutub. Meil puudub olukor-

ra adekvaatseks hindamiseks lihtsalt piisav informatsioon,“ toonitas Martin Metsalu.
Koolituse läbiviimiseks pani
200 euroga õla alla ka linn. Raha
kulub korraldajate sõnul ruumide
ja tehnika rendi ning reklaami tar-

vis. Ülejääva summa eest pakutakse kohapeal kohvi ning suupisteid.
Tasuta üritus toimub 20. novembril kell 16-19 Zaalis, Raekoja plats
10, III korrusel.
Ehkki pooled korraldustiimi
liikmeist kuuluvad Piraadiparteisse, ei ole Märt Põdra kinnitusel koolitusel kavas jagada MTÜ
Piraadipartei poliitilisi või maailmavaatelisi seisukohti. Eesti Piraadipartei on 2009. aastal
Rootsi Piraadipartei eeskujul
loodud poliitiline algatus, millel
on praegu 39 registreeritud liiget.
Juhan Lang

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
UUS! LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Prisma sünnipäevanädal
Tartu Prismades 03.11-10.11.
Iga päev loosimised ja üle 30 € ostuga kingitus.
Sõbra 58, Jõe Keskus, Nõlvaku 2, Annelinna Prisma.
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Lugeja kiri
Lugeja

lausega

Hotell soovib laieneda

Kuldajud kogunevad

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Aleksandri tn 46
ärihoone (Hansa hotelli) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks,
planeeritav juurdeehitus on 2korruseline, ehitusaluse pindalaga
kuni 170 m².

9.-11. novembrini peetakse Tartus Euroopa meistrivõistlusi
mälumängus, mõistuse panevad
proovile 180 mälumängurit 21 riigist, iseäranis põnev tõotab tulla
koondiste finaal pühapäeval kell
14 Dorpati konverentsikeskuses ja
individuaalvõistluse finaal laupäeval kell 14.30.

Santide kepikõnd ja
härjapõlvlaste miil

EMT aastast
1893?
Ei teadnudki, et meie mobiilioperaator EMT toimetab juba aastast
1893? Aga sellise järelduseni saab
end arvutada, kui võtta tõsiselt
sidefirma saadetud sõnumit, kus
ta õnnitleb 119 aastat kliendiks oleku puhul.
Mis tegelikult EMTs toimub? Sest
on üpris raske uskuda, et firma
asutati samal aastal nimeka jalgpalliklubiga FC Basel, olles üheealine Pjotr Tšaikovski ja Mao Zedongiga. Tegelikult tutvustas tol aastal
alles oma värsket leiutist, raudtee
kronomeetrit, Webster Clay Ball,
telefon oli teismeline ja esimese
käsitelefoni sünnini jäi veel kaheksa kümnendit.
Lisaks – kui see kliendisuhe ikka
nii pikk on, tundub pakutav soodustus üpris nadi?
K.R

Kaja Sepp
EMT avalike suhete juht
Selliseid sõnumeid saadab EMT
staažikatele klientidele kliendiaasta
täitumisel. Antud ettevõtte puhul
jäid kliendistaaži kuud aga kahjuks
aastateks teisendamata. Ettevõtte
kliendistaaž on 119 kuud, nii et täitumas on 120 kuud ehk 10 aastat,
mille puhul pakub EMT ettevõtte
kõikidele numbritele 10 päeva
tasuta kõnesid ja sõnumeid EMT
võrgus.
Taoline staažisoodustuse ja
sõnumiga teavitamise süsteem
kehtib meil juba vähemalt kuusseitse aastat ja kõik on seni toiminud hästi. On tõesti veider, mis
kotermann praegu selle konkreetse kliendi sõnumisse sisse on
pugenud. Igaks juhuks muidugi
kontrollime teisedki üle, aga seni
on need korrektsed olnud ja viga
ei ole varasemalt esinenud.
Palun vabandust kliendi ees
EMT nimel, et selline viga juhtus!

Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

Elumahla napib
Sakslane Stefan Frank tutvustab oma kodumaa kokakunsti restoranis Dorpat. 

Ahto Sooaru

GURMEEREISID

sõpruslinnadesse
Novembris startisid juba
kuuendat aastat sõpruslinnade rahvusköökide
päevad, mil külaliskokad
Tartu sõprus- ja partnerlinnadest tutvustavad oma
maa rahvuskööki.
Kuu jooksul saab Emajõe ääres
õiget Kreeka, Itaalia, Saksa, Vene,
Läti ja Rootsi toitu.
Külaliskokkadest on Tartus
sel aastal mitmed juba varem
tuntud, aga on ka uusi tegijaid.
Kreeka toite pakutakse värskelt kaubahallis uksed avanud
restoranis Entri. Aígina kokad
Dimitrios Andreas Kappos ja
Thomas Georgios Nicolaides
on Tartus juba mitmendat korda.
Põhja-Itaaliast Ferrarast on
kohal Itaalia kokad Franca Elsa

Piffanelli ja Litiano Vancini, kes
pakuvad Itaalia retsepte Atlantise restoranis. Saksa kööki tutvustab Stefan Frank Greifswaldist. Tema käe all valminud
metsseaguljašši serveeritakse
restoranis Dorpat.
Sõpruslinnast Riiast on Tartusse sõitnud Mārtiņš Sirmais ja
Eriks Dreibants, kes olid kohal ka
esimeste rahvusköökide päevade ajal. Läti köögiga saab tutvuda Big Benis.
Vene kööki on rahvusköökide päevadel tutvustamas käidud juba kolmel korral. Sel aastal
külastab Tartut Peterburi kokk
Anton Isakov, kes oma kokakunsti demonstreerib lokaalis Suudlevad Tudengid ja pubis
Sõprade Juures.
Ka Rootsi köök on rahvusköökide päevade menüüs olnud igal

aastal ja seda on käinud demonstreerimas Uppsala tippkokk Johan
Dahlqvist, kellel on tänavu kaasas kolleegid Hannes Lannstål ja
Tomas Israelsson. Rootslaste hõrgutisi, näiteks põhjamaist vaarikavahukooki, tasub küsima minna
lokaali Vilde.
Usinamate rahvusköökide
külastajate vahel loositakse välja osalevate söögikohtade kinkekaardid 65 euro väärtuses. Osalemiseks tuleb igast osalevast toitlustuskohast tellida vähemalt üks
rahvusköökide päevade menüüs
olev roog ja selle kohta vastavasse
bukletti tempel küsida.
Rahvusroad on Tartu restoranides ja kohvikutes menüüs kuni
30. novembrini.
Täpsemalt www.tartu.ee/rahvusroog
Rasmus Rekand

Rahvaülikool peab juubelit
Eesti suurim vabahariduslik koolituskeskus saab 9.
novembril 25aastaseks.
Rahvaülikooli turundusjuhi
Kaisa Hanssoni sõnul õpib aastas
rahvaülikoolis erinevatel kursustel ligi 4500 täiskasvanud õppijat. „25 tegutsemisaasta jooksul
on kooli kursustel käinud kokku
enam kui 60 000 inimest. Kõige populaarsemad kursused on
olnud läbi aegade erinevad võõr-

keeled, keraamika, maalikoolid,
tervislikku ja mahedat eluviisi tutvustavad kursused, kokandus.“
Rahvaülikooli kursustevalik on kirju. Teadmisi on jagatud projektijuhtimisest keraamikani ja vitspunumisest viipekeeleni. Erilisemate kursustena
loetles Hansson veel koerte rõivaste õmblemist, küpsetamiskoolitust „Pärmitaigna salajane
elu“, paberkrohvist nukulossi val-

mistamist, savist leivaahju tegu,
India tantse, niidigraafikat, akti
maalimisi, budistliku mõtluse
laupäevakuid ja Peeter Volkonski
kultuuriklubi.
Kool tähistab väärikat sünnipäeva maali- ja fotonäitustega
oma õpperuumides ning tasuta
juubelikontserdiga 11. novembril TÜ aulas, kus esinevad teiste
seas rahvaülikooli koorid ning
solistid.
Laurits Leima

Tartu verekeskuse varud on lõpukorral, sestap palutakse kõikide
veregruppide doonoreid nii kiirelt kui võimalik nõela alla, elusid
saab päästa esmaspäevast kolmapäevani kl 8–17 Puusepa 1A
III korrusel.

10. novembril kell 11 on Tartumaa
Tervisespordikeskuses härjapõlvlaste mardipäev, kus mõõtu võetakse 50 m jooksus „Härjapõlvlase miil“, sandid ja lombakad, kes
joosta ei jõua pistavad seevastu
rinda kepikõnnis.

1,41

eurot kehtestab raad esimesest
jaanuarist linna omandis olevate
keskküttega eluruumide üüriks,
ahiküttega elupindade eest küsitakse 0,98 € ühe ruutmeetri kohta kuus, varem olid need tasud
10% võrra madalamad.

Kured hoos
Läinud kuul nägi Tartumaal ilmavalgust 183 maimukest ja igavesele unele suikus 149 kodanikku,
läinud aastal samal ajal olid need
numbrid vastavalt 161 ja 143.

Isadepäev ERMis
11. novembril kell 12 ootab Eesti
Rahva Muuseum lapsi koos isadega meisterdama lennumasina
mudelit, mis tiirutas Tartu kohal
sada aastat tagasi esimeses Eesti
filmis „Utotškini lendamised“.

Kruuse annab aru

Rotipojad koduta

Eelseisval volikogu istungil peab
meer volikogule aru andma, mis
plaanid on linna ühe silmatorkavama taraga Riia mäel (Riia 16)
ja kauaks „visiitkaarti“ veel jätkub?

Muude kõutside-krantside seas
ootab Tartu koduta loomade varjupaigas uut kodu rott Miki ühes
veli Robertiga, nimelt pistis hiljuti
tige kass pintslisse nende mamma.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Ei ole lahendamata olukordi, on rumalad inimesed. Eesti sõdurid
nuputasid korvpallimänguks võimaluse ka Afganistanis. Kui kopajuhiga sõber oled, võib pealtpanek osutuda üpris jõukohaseks. mil.ee

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

TAMMELAUD al 26 €/m²

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B
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Kuuse-taat: Jõulud on segased!
Põlva ilmatarga Elmar
Kuusi ehk Kuuse-taadi (pildil) ennustuste kohaselt
jätkuvad praegused ilmad
kümmekond päeva. Siis on
oodata külma ja lörtsi, lumi
peaks maha jääma kolmeks
nädalaks.
„Jõuludeaegne ilm on niivõrd segane, et midagi kindlalt
ei tea,“ möönab ilmamees, põhjendades teadmatust üle ookeani tulevate õhuvooludega. „Võivad olla niimoodi ja naamoodi.
Võib tulla lund ja vihma. Isegi
ilmajaam ei tea vahel kaht päeva ette!“
Jõulude ja aastavahetuse pai-

ku pole Kuuse-taadi hinnangul
välistatud ka tormid, sest kui
USAs tormide hooaeg lõppeb, silkavad tuuled üle Atlandi ookeani
Euroopasse. Tõsi Sandy-laadset
põrgulist oodata pole, sest pika
rännaku lõpuks olla ka vägevamate tuulte hoog paljuski raugenud.
Jaanuariks-veebruariks lubab
ilmatark 20–25 külmakraadi.
„Suvi on Põhja-Arktikas väga
soe ja see kutsub lõunapoolsetel
aladel kaasa soojad õhuvoolud.
See omakorda tingib idasuunalised õhutuuled. Karjala kandist
tulevaid hanesid ja kurgi pole ka
nii palju näha olnud nagu eelmisel aastal,“ selgitab ta ennus-

tuse tagamaid.
Nimelt põhinevat prognoosid
30–40 looduse seaduspära jälgimisel, kusjuures kuldreegel seisneb
tasakaalul: kui ühes paigas juhtub olema külm, on teises kuum.
Ehk teisisõnu kui kured hakkavad
siinkandis liikuma, siis Venemaal
läheb külmaks.
„Loodus käib ilma järgi,“ paljastab Kuus, kes enda sõnul
ei pea näiteks seapõrna pealt
ennustamist miskiks. „Looduse
seadus ütleb, et iga olend on indiviid. Peaks võtma kümme seapõrna, et võrrelda, aga võetakse
ainult üks ja räägitakse siis muinasjuttu!“
Tartu Ekspress

Linna servale uus autopesula
Lõunakeskuse vanema osa
ning Alexela tankla kõrvale
rajab OÜ Mudel Ehitus teenindus- ja kontorihoonet,
kuhu uuel aastal on asja
peamiselt autoomanikel.
„560ruutmeetrise kogupinnaga hoone valmimistähtajaks on
märgitud veebruar. Praeguste
tegevustega oleme igatpidi graafikus,“ lubas ehitaja esindaja Jaanus
Koval.
Tööde tellija ning valmiva hoone omanik on Haapsalus registreeritud OÜ Everfeld, mille juhatusest leiab kaks nime: Tanel
Evert ja Tiit Reinfeld. Neist viimase nimi vilksas 90ndate lõpul
leheveergudel seoses Petra Pesu-

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus
Kalda tee 1c, Tartu

8. 10.11.2012
Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

70%
8.9.11 NAISTE TAVAHINNAGA KAUP 20%
10.11 LASTE TAVAHINNAGA KAUP 20%
ROSME PESUPOOD ALLAHINDLUS KUNI 50%
JYSK PALJU TOOTEID KUNI 50%

LINDEX 8.10.11 ALLAHINDLUS KUNI

tänava tegemistega.
Peale autode pesu peaks osas
hoonest pakutama veel miskit
autode valdkonnast, ent mida täpselt, pole veel kindlalt otsustatud.
„Kindel on see, et tuleb autopesula, mida hakkab opereerima OÜ
Everfeld ise,“ rääkis Tartu Ekspressile omanikfirma juhatuse liige Tanel Evert. „Lisaks on plaanis
esimesele korrusele veel autondusega seotud ettevõtmised, mis
konkreetselt, selgub läbirääkimiste käigus.“
Evert täpsustas, et rentnikku
otsitakse veel ka teise korruse äripinnale. „Ruumi on pea 300 ruutmeetrit, koht suurepärane ja ootame huvilisi.“
Laurits Leima

EEDENI KONSUMIS
neljapäevast laupäevani, 8.–10.11
Neljapäeval

8.11
Reedel

9.11
Laupäeval

10.11

Kohv
v.a juba soodushinnaga tooted

Tööstus- ja esmatarbekaubad
v.a tubakatooted, ajalehed, ajakirjad, ristsõnad ja
juba soodushinnaga tooted

Kl 10–15 Kõik joogid
v.a piim, keeﬁr, piima- ja jogurtijoogid, kohv,
kakao, tee ja juba soodushinnaga tooted

-20%
-20%
-20%

5

6
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Seelikukütid – väärikas eas muusikmutid!
Maarjamaa legendaarseimad „vuntsidega naised“ on publikut
tantsitanud 25 aastat. Ümmarguse numbri täitumise eel avanes
toimetusel võimalus kuulata daamide ja bändi bussijuhi vestlust
tööpõlgur Robertiga.

Ester: „Meie „süldi-lipulaevale“ see ütlemine arvatavasti ei kehti – seilame muusikamerel juba 25 aastat.“
Maiken: „Naisena arvan, et nimetatud rahvatarkus on ebausklike ja nõrkade meeste arusaam. See tegi küll ettevaatlikuks, kui nädal enne Estonia hukku
sama laeva alumisel tekil ringreisilt tulles
mõnusalt aega veetsime...“
Evi: „Olimegi ettenägelikud, et naistega võib üks jama tulla ja seepärast tegime
ennast meesteks.“
Sveta: „Kohe läks mõte Noa laevale,
kuhu paras ports loomi oli kokku korjatud. Meilgi paras punt elajaid koos. Seda
aastahoroskoobilt. Esindatud on kitse-,
sea-, pühvli-, hobuse- ja kukeaasta koduloomad. Kiskjaid ja roomajaid meie hulgas ei ole.“
Ele: „Tean, et küttide laev seilab edasi,
kuid minu kajut on paraku „maismaal“.
Olen andnud oma kaptenikoha käest.
Eks aeg näitab, kui kauaks.“

Olete leiba ostnud kolme erineva raha eest. Missugune leib
on olnud kõige maitsvam?
Ester: „Vene aja lõpuaastatel korraks
kokku tulnuna ei teadnud me muusikuleivast suurt midagi. Küll aga imestasime, kui ühel lõikuspeol Kanepis Justamendi poisid rikkalikule peolauale lavatagust und eelistasid.“
Sveta: „Leiba oleme ostnud tõesti rublade, kroonide ja eurode eest. Rubla-leib
oli magus seetõttu, et me ei aimanud
ette selle pikkust ja võtsime igat „ampsu“ kui viimast. Krooni-leib lisas enesekindlust. Siis saime kasseti- ja CD-müügist leivale võid ka peale määrida! Leiba
sõime lausa välismaal, rohketel ringreisidel ja kontserttuuridel. Arvasime, et ehk
lihtsatele „maapoistele“ euro-ajal leiba ei
pakutagi... Sööme seda leiba kah!“
Maiken: „Nõustun, et Eesti Vabariigi
loomise ajal sõime kõige magusamat leiba. Hinges vabadus, peos oma raha, ihu
täis noorust, indu ja jampsi!“
Evi: „Noorena maitsebki igasugune
leib väga hästi. Vanemas eas hakkad
juba valikuid tegema. Tänu taevale, et veel on, mille eest valida! Kui
paremat hetkel ei ole, närime eurokoorukest.“
Ele: „Alles siis tunned higise leiva hinda, kui sellele tablette pead eelistama
hakkama...“

Ausõna, tegelikult
me ei ole perverdid!
Volli: „Olen „seelikumuttide“ bussijuht. Mis mõttes „laev põhjas“? Olen
kuulnud küll, et kütid oma valge „laevaga“ ükskord teel Viljandisse lausa sohugi end külili on keeranud. Praegu aga
püüan väärikat kollektiivi sihtkohta ja
tagasi vedada turvaliselt. Tfui-tfui-tfui!
Pered ootavad naisi koju!“

Kas ütlus „raske on olla pillimehe naine, aga veel raskem
on olla pillinaise mees“ peab
paika?

Milles peitub
teie fenomen?

Ansambli moodustavad Ele Lang (jauram), Ester Vardja (laul, kitarr), Evi Viin (akordion),
Svetlana Roht (laul, viiul), Maiken Hass (laul, kontrabass) ja Voldemar Uiboupin (mandoliin,
rooli- ja nupukeeraja). 
Seelikukütid

Ester: „Ega sinna õrna hinge sisse ei
näe! Mees on olnud sunnitud vahel asendama peres ema. Kui nii võtta, on ju kõik
kolm tema lapsed ka! Kindlasti on olnud
minuga raske. Omamoodi olukorraga leppimist näitab välja see, et ta end
esinemistele ja kontsertidele saatjaks
pole pakkunud, kuid minul ikka minna
laseb.“
Evi: „Mis mehel muud üle jääb! Suurimaks toetuseks on olnud abikaasa õlalepatsutus ja tunnistamine, et naine, sa
oskad juba akordionit õigetpidi käes hoi-

da. Vähemalt olen saanud mehelt ägeda
perekonnanime – Viin!“
Maiken: „Kui elukaaslane, meie kahe
lapse isa, on ise ka orkestrant, on esinemisgraafikuid raske kooskõlas hoida.
Eelkõige kannatavad lapsed. Eks väljavalitu vast isegi kahetseb, et kunagi mulle kontrabassimängu algtõdesid õhinaga jagas.“
Sveta: „Olen ära rikutud iseseisvusega. Ohu ja küsimuse korral vastan ikka
nipsakalt, et mul on küll mees, aga ta on
praegu teise naise käes... Lapse isa lasi

Maiken: „Meie ei peta rahvast. Kui
mõni lugu või noot sassi läheb, ütleme,
et see ongi käsitöö. Oleme loomult leplikud, kuni lahkarvamusi ei esine. Ma
arvan, et lõbustame rahvast siiralt, ja see
ongi meie trump.“
Ester: „Pilli ei lasta kotti panna, kutseid aina tuleb ja tuleb. Tagasisidena oleme kuulnud, et meie muusika on tervendanud haigeid, andnud elujõudu ja
muremõtteid peletanud. Meie peoõhtult tulles on nii mõnedki paarid pidanud endile uued tantsukingad ostma...“
Evi: „Me ei ole mingid profid. Igaüks
mängib-laulab nagu oskab, aga kokku tuleb midagi muusikasarnast. Isegi
imestame.“
Sveta: „Arvan, et humoorikas lähenemine endile, pillimänguoskusele ja tahtmine olla just need, kes me oleme, ongi
rahva ära võlunud. Ausõna, me ei ole
tegelikult perverdid!“
Volli: „Aitab jutust! Öelge kohe lühidalt, et 8. novembri õhtul on Vanemuise kontserdimajas Seelikuküttide kontsert Aasa Raimo, MTJ-i, Nuudi Antsu, Veziko Aleni, Tartese Heino
pundi ja lahedate küttide muttidega. Saab ometi juubeliaastale väärika
punkti panna. Mina mängin mandoliini! Võib-olla tinistan Boris Lehtlaanelegi laulu saateks.“

Pikemalt loe
www.tartuekspress.ee

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

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
ILA

Naine laevas, laev põhjas –
on see nii?

jalga juba enne seelikukütlust, sest olen
lavaelu elanud ammu enne bändi loomist.“
Volli: „Mina küll oma naist kodunt
välja ei laseks!“

BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-18, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

E, 12. nov kl 19 Vanemuise Teatris

E, 3. dets kl 19 Vanemuise Teatris
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ONU BELLA: Kui inim
Persoon
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midagi sundkorras, s
Igor Maasik alias Onu Bella on kodumaise meelelahutustööstuse Boratina piire kombanud ja
stampe murdnud aastakümneid. Viimasel ajal
pealtnäha rahulikum raadio- ja kirjanikutöö pole
vanameistri mõtteteravust uinutanud. Vastilmunud autobiograafiline kolmas köide „Dekameron“ on selle elav tõestus.
Miks on sinu uue raamatu nimi „Dekameron“?

Kui oleme originaalis „Dekameroni“ lugenud, siis seal on story
line (sündmustik ingl) samasuguse vormi kohaselt kirja pandud.
On üks lugu, mida pikivad teised
palad, mis on pärit täiesti erinevast teemast. Iga raamatut kirjutades tahaks teha midagi erinevat eelmistest teostest. Nii on selle
vormistus ka teine. Siin räägitakse
sellest, millest esimeses raamatus
ei räägitud – meelelahutusmaastikul olemisest ennekõike ansambliga Öörahu. Põhimõtteliselt võiks
minu esimest teost alapealkirjastada „Naised“. Teine teos võiks
alapealkirjaks saada „Kodu“. Ja viimane „Töö ja puhkus“.

Esimene teos oli kõige
isiklikum?

Jah. Kusjuures ka sellest osast
jäi tegelikult väga palju välja. Olen
näinud, kuidas on kirjutanud inimesed, kes niinimetatud autobiograafilise teosega välja tulevad. Oled sa näitleja, muusik või
kes iganes. Inimesed kirjutavad,
et oi kui hea ma olin ja kui hästi
ma tegin. Minnakse enesekiituse
mädasoosse. Olen üritanud kõigis
kolmes teoses vältida enese saba
kergitamist, kuigi mööda sellest
ei pääse. Jättes enda ego kõrvale,
üritasin anda oma visiooni sellest,
milline oli üldse tolleaegne skeene
meelelahutusterritooriumil. Ma
ei ole kunagi ennast muusikuks
pidanud, olen pidanud ennast
meelelahutajaks. Teose kirjuta-

lalt läbi tehtud ettevõtmised. Ja
läbi analüüsiprisma on leidnud ka
trükiteksti.

Kes on Pärlirätt?
Geete Pärlirätt on fiktsioon, väljamõeldud tegelane. Teda kodanikunimega ei eksisteeri. Tal on
kindlasti olemas prototüüp, aga
ma ei taha siinkohal öelda, kes ta
on, sest ma ei ole saanud sellelt
inimeselt nõusolekut tema isikut
avaldada.

Kui valutult „Dekameron“
sündis?

Ma valetaksin, kui ütleksin, et
see kõige valutumalt sündis. Äärmiselt palju oli vaja teha eeltööd.
Õnneks on mul enda arhiiv, mis
kahjuks küll ei ole korralikult süstematiseeritud. Kui kirjutan, ei
mõtle ma ainult lugeja peale, kuigi
lugejale tuleb ka mõelda. Lugejale mõtlemist ja seda, kuidas sa ise
kirjutad, seda impulssi tuleb hoida tasakaalus. Raamatuga ma ei
tahtnud teha Kersnat. Kui sa nüüd
vaatad seda ja vaatad paljusid elulooraamatuid, siis see ei ole pildiraamat või laiendatud Kroonika
artikkel. See on juturaamat.

Kersna on halb näide?

Ta on halb näide ja kusjuures
ega ta seal suurt sittagi vist ise ei
ole viitsinud kirjutada. On lasknud teistel inimestel kirjutada.
Kui hakkasin esimest raamatut
kirjutama ja mulle ettepanek kirjastuselt tehti, siis ütlesin, et on
kaks võimalust: kas kirjutan selle
raamatu ise või seda raamatut ei kirjutata üldse. KeeMul tuli onaneeriva
gi teine ei hakka kirjutama
koera idee. Ja selle ma minu mõtteid ümber sellepärast, et siis ta annab pararealiseerin ka, vabalt!
ku oma attitude’i (hoiak ingl)
ja oma stiili raamatule ja see ei ole
mise poole pealt oli natuke spetenam Onu Bella.
siifiline, et see nõudis tunduvalt
rohkem tööd arhiivis. Väga paljud
Oli raamatu kirjutamine
asjad on kuupäevaliselt dateeritud. Abimaterjalina sai kasutatud
sisemine sund või pigem
tollel ajal üllitatud ajakirjanduslikkirjastuse tellimus?
Mul ei ole kunagi mingisugust
ku materjali: ajaleheväljalõikeid,
sundi olnud. Kui inimesed teevad
tööd on tehtud raadiomaterjalimidagi sunniviisil, siis tulemuse
dega ja telesaadetega. Lõpus täienad võibolla saavad kätte, aga see
lik diskograafia ja lugude saamise
tulemus on sitt! Lugejat sa ei peta
tekkelood, impulsid.
sellega, et see on pooleldi tellimusReisikirja pattern’i (struktuur
töö ja oled punnitades teinud, sul
ingl) alusel on välja mõeldud palDamoklese mõõk ripendab pea
judel juhtudel lähenemine, et on
kohal ja siis pead hakkama kirjukaks peategelast, kes vaatavad nii
tama. See, mis tuleb järgmisesse
ennast kui neid ümbritsevat kaasmitteautobiograafilisse teosesse,
aega. Nii eestlaste kui eurooplaste
on mul juba laagerdumas. Ütleme
pilgu läbi. Kusjuures see ei ole eriti
tainas on kerkimas.
suur peapai meie rahvuskaaslastele. Pigem on see häbiplekk, mis
On „Dekameron“ Onu
on võimendatud ja isegi mitte ülepakutud võtmes kirjutatud. Pigem
Bella või Igor Maasiku
pehmetes võtmetes, mille pärast
raamat?
Autori all on Igor Maasik.
meie, eestlased, peaksime mujal
maailmas ja muus keskkonnas
Kas sa ise distantseerid
võibolla pisut piinlikkust tundma.

Minategelane oled sina?
Jah. Need tegevused ei pruugi olla alati ühesed, aga inspiratsiooniallikana on nad kaljukind-

„Selline lähenemine nagu tegime 90ndatel: fonogramm ja suumaigutamine, on ajalugu, see unustage ära! See ei paku tegelikult mitte midagi,“ kurvastab Onu Bella tolleaegseid fänne. 
Juhan Lang

end Onu Bellast?

Oi ei! Miks ma pean distantseerima? Onu Bella – see müüb
nii hästi! Sellel võibolla on omad
hapud küljed ka. Kui võetakse

sõnapaar Onu Bella, siis ennekõike assotsieerub inimestele see,
millega sai 90ndatel tegutsetud.
See on suurepärane kaubamärk,
millega saab edasi opereerida ja
manipuleerida. Pigem on see bisnes.

Kust tuleb inspiratsioon?
Järsku tuleb, spontaanselt. Näiteks eile mõtlesin, mis ma neljandasse teosesse kirjutan. Ja idee tuli
väga spontaanselt. Mul tuli onaneeriva koera idee (naerab). Ja selle ma realiseerin ka, vabalt! Mit-

te roppus roppuse pärast. Idee ja
mõte peab olema.

Onu Bella kui ärimudel
– ega tänapäeval vist
enam millegi taolisega
šokeeriks?

Meelelahutusmaailmas ja muusikamaastikul on artistiks saamine väga devalveeritud. Olen inimene, kes tegelikult ei oska väga
hästi viisi pidada. Kui ma pingutan, siis seltskonnas võin küll laulda.

Hõllanduses ja lummuses
Allakirjutanu nautis privileegi tutvuda Onu Bella autobiograafilise triloogia viimase köitega teose käsikirjalises staadiumis. Olles lugemise
lõpetanud, otsisin juutuubist loo “Minu sõber Fiat”, läitsin maitsva
sigareti ning lasin muusikal end hõllandusse kanda. Head raamatut
lõpetades juhtub nõnda: lummus ei taha veel lõppeda ja sa ei tahagi,
et lummus lõpeks. Oli 2012. aasta vihmane suvi. Mõtlesin inimestest,
kellega neil lehekülgedel tutvusin, mõtlesin aegadest, mis nüüd on
möödas, mõtlesin Onu Bella sõnaseadmiskunstist, kus põimuvad realism ja poeesia, mõtlesin tänapäevast, milles on palju kurjust ja kurbust
ning vähe lusti ja vabadust. Onu Bella oli 1990. aastate vabaduslaulik.
“Eestlane olen ja eestlaseks jään” vabastas meie keha, “Ma võtsin viina”
vabastas meie vaimu. Pole Bella süü, et me vabadust kasutada ega
hoida ei osanud, vahetades selle vastu võltsmoraali, käsud ja keelud
ning arusaamise, kui tähtis on olla tõsine.
Inimene loeb raamatut, raamat loeb inimest. Ma usun, et see raamat
luges sinu unistusi, fantaasiaid ja mälestusi sama haaravalt, kui ta luges
minu omi. Tõenäoliselt said sa enese kohta teada nii mõndagi huvitavat, võibolla jõudsid milleski selgusele, kogesid valgustust,
said
puhata ja mängida. See raamat on nagu India
ilma kõhulahtisuseta, Egiptus ilma terroristideta,
Kreekamaa ilma eurota. See on rännak sinus
eneses.
Siiski ei maksa unustada ka autorit. Onu Bella
on viimane tõeline Eesti staar, kes seda tiitlit väärib – või vähemalt viimane eestlane, kes
sai staariks eesti keeles lauldes. Võib-olla küsib
kunagi järeltulev põlv:
Kas siis selle maa keel
laulutuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?
Sel juhul otsige üles “Sa vaid
kuulatu” ning laske hõllandusel
kanda end lummusesse, kus
kõik on võimalik.

Mart Juur
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siis tulemus on sitt!
„Järgmisel hommikul ärkasin
erakordselt vara, noorik mu
kõrval magas rahulikku puhkuseuimas und. Esimese mõttena turgatas pähe küsimus,
kui mitu laiki on saanud minu
pildid Facebookis.“

„Aga kui nüüd asja tuumani
jõuda, siis olen mõelnud ka
sellele, miks meie, eestlased,
oleme aastatuhandete jooksul
suutnud rahvusena püsima jääda. Eestit on vallutanud
taanlased ja põletanud venelased, meie emasid on nikkunud rootslased ja tütreid on vägistanud sakslased.“
„Nii?“
„Vaat sellepärast olemegi rahvusena säilinud, et meil
on kõige võõrapärase ja tavatu vastu põlgus. Eestlane on
egotsentriline ja upsakas.“

Praegune meelelahutustööstus – on siin avastamata turunišše?

Kaasaegne popskeene on Eestis
minu jaoks paraku 90–95% igav.
Sihukest asja on väga raske järele teha ja uuesti. Kui Öörahu lõime, siis tegelikult ei hoomanud tol
momendil, et olime fenomeni loomise künnisel.

Kuna oodata võiks?
Aasta pärast.

Kuidas sa enda jaoks kirjutamise avastasid?

Praegu kirjutad neljandat
raamatut...

Ei ole veel kirjutama hakanud.
Praegu tuleb panna paika mõtted.
See peab olema mitte elulooraamat,
vaid romaan. Sinna tuleb kõvasti
fiktsiooni, kuid tahan seal põlvkondi ühendavat linki siiski hoida.

Arhiivide kallal töötades leidsin ühe huvitava asja. Kuskil
1992–1993 küsis üks sinu kolleeg, mis ma siis hakkan tegema, kui keegi enam „Ma võtsin
viina“ ei kuula? Vastasin, et hakkan raamatuid kirjutama. Kirjutan elulooraamatu. Sinnapaika see jäi. See oli ettenägemus...
Mulle hakkas see meeldima ja
on hingelähedane, sest ma ei ole
inimene, kellele meeldivad suured seltskonnad, ma ei ole suhtleja tüüp.

On see seotud Eesti ja
muusikaga?

Milline on sinu igapäevarutiin?

Muusikaga kindlasti mitte! Muusika tuleb ära unustada.
Kindlasti on see seotud Eestiga.
See on tegelikult seotud ühe eestlasega – väikekodanliku, kartliku
ja ara eestlasega. Onu Bella unustage ära sel momendil. Onu Bella
on ainult autor.

Teen meelelahutust. 70–80ndate diskomuusika on minu kollektsioneerimise espessialiteet
ja puhkeõhtutel käin mängimas.
Ansambliga paar-kolm korda aastas olen käinud, mitte rohkem. Ei
ole vajadust.
Juhan Lang

„Esimene vitsanähvakas Petja tagumikule vallandas väljakannatamatu ja kõrvulukustava kiunumise. Magamistoa
põrandale ja voodikattele pudenes lugematu arv pehmeid
pajuurbi, mille sametise pealispinna puudutus meenutas Tsapiku koonu silitamist. Petja palus jumalakeeli lõpetada nuhtlemine, kuid avansiks tulevaste pattude eest järgnes veel üks
sirakas. Etendus oli läbi.“

„Nimetet rahuldava publikuarvuga vabaõhutuur
jäi
mulle viimaseks. Meenutan seda aega üsna emot
sioonitult, sest olin tülpinud, tüdinud ja väsinud poptsirkus
est
a’ la Onu Bella show. Minu leksikasse ilmus sõnap
aar
„sügavalt ükspuha“. Ma lõpetasin siis, kui pala kasut
atud
autode diskreetsest võlust oli kommertsraadiojaama
de
lemmik ja sai konserveeritud Eesti esimesele CD-fo
rmaadis kogumikule „Eesti hitt“.“

sid
„Äraproovitud teemad, nagu seks ja joomine, toimi
ekshea
oli
neid
ning
mitmesugustes vormides ja kujul
kindla
pluateerida kui kasseti müügiedu garantiid. See oli
nmaja
olid
tiimil
Bella
ka
peale minek, sest nii Aarnel kui
duslikud huvid.“
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Palametsa
pajatused

Jalgpallimängu
noorusaegadest
Maailmas enimlevinud pallimängule – jalgpallile pandi alus Inglismaal ja Šotimaal 19. aastasaja keskel ning teisel poolel. Palli jalaga togimine vastasvõistkonna väravapostide vahele kuulus mitme
nimeka kolledži – Eton, Harrow, Winchester, Rugby jt kasvandike
kehakarastuse programmi. Esialgu kasutas iga kolledž oma mängureegleid.
Nii tohtis Rugbys ovaalset palli jalgadega lüüa, süles kanda, kätega
visata. Meeskonda kuulus 15 mängijat, kelle eesmärk oli toimetada
mänguvahend üle mänguväljaku otsajoone või lüüa väravasse, kahe
kõrgele küündiva posti vahele. Sellest kujunes peagi omaette mäng,
paljuski jalgpallist erinev.
1863. a sügisel, seega peaaegu 150 aastat tagasi, tulid tõelise jalgpalli korraldajad kokku, et panna alus Ühendkuningriigi jalgpalliliidule ja ühtlustada mängureeglid. Tänapäeval tunduvad need
mõneti kummalistena. Nii nähti ette, et meeskonnad vahetavad
väljakupooli iga löödud
värava järel.
Väravate arv kahanes
Väljakult välja lenmiinimumini, nii et
nanud palli pani mängu see mees, kes esimeiga oma meeskonna
sena mänguvahendini
löödud värav tundus
jõudis. Matši dünaamifännidele otsekui kroo- lisusele andis see loomulikult palju juurde.
nilisest kõhukinnisusest Kui mängijal õnnestus
haarata õhus lendav pall
vabanemisena.
kätega, siis mäng peatati ja järgnes vabalöök. Värava ülalatt puudus, seda asendas 244 cm
kõrgusele paigutatud pesunöör. Alles 1875. a asendati see põiklatiga.
Siis hakati ka väljakupooli vahetama alles pärast poolaega.
Omamoodi lugu oli 11 m karistuslöögi ehk penalti kujunemisega.
1890. a karikamängus oli üks kaitsja tõrjunud väravasse lendava palli tugeva rusikahoobiga. Kohtuniku määratud trahvilööki ei suudetud aga realiseerida, sest kogu kaitses olev meeskond blokeeris tiheda rivina värava.
Selliste situatsioonide vältimiseks muudeti 1891. a reegleid. Mõõdeti välja karistusala ja tähistati 11 m karistuslöögi koht. Väravavaht
seisis nüüd üks-ühe vastu vastaspoole tormajaga. Et lööjat segadusse viia, korraldas kollkipper väravajoonel tõelist indiaanlasetantsu,
selline karglemine keelati alles 1924. aastal.
Meeskonna väljakule paigutamisel peeti silmas, et vastase väravavõrk hästi sageli sahiseks. Kaitses oli vaid 3 meest – väravavaht, kaitsja ning poolkaitsja. Eespool tungles aga 8 tormajat. Mõni ime siis, et
väravaid löödi küllaga ja publikul oli, mida vaadata. Mõne aja pärast
mindi üle paigutusele 1–2–2 ja 6 ründajat, et lõpuks jääda pidama
formatsioonile 1–2–3 ja 5.
Kesk-Euroopa meeskonnad nihutasid ääred ja tsentri ette, sisemised mõnevõrra tahapoole ja nii tekkis W-kujuline paigutus. Ja siis
tuli nüüdisaegne kaitset rõhutav formeering – 4 kaitsjat, 4 poolkaitsjat ja vaid 2 ründajat. Väravate arv kahanes miinimumini, nii et iga
oma meeskonna löödud värav tundus fännidele otsekui kroonilisest
kõhukinnisusest vabanemisena. Nii palliplatsil kui tribüünidel lõid
emotsioonid kõrgelt üle pea. Lüüa värav, see oli suur sündmus, mida
ei juhtunud igas mängus. Ja seda tuli igati väärikalt ning meeldejäävalt tähistada.

Eesti filmimaastik saab
taas ühe liikme võrra
rikkamaks – ekraanidele
jõuab Ain Mäeotsa mängufilm „Deemonid“.
Tartu publikul avaneb esimene võimalus filmi näha reedel,
9. novembril kell 19.15 Cinamonis. Peale filmielamuse saavad
vaatajad enne seanssi esitada
küsimusi režissöör Ain Mäeotsale, näitlejatest on kohal Ene
Järvis ja Liina Tennosaar.
Salapärase pealkirja all peidab ennast tundlik, põnev ja
kaasahaarav teema – hasartmängusõltuvus. Peategelased
on täiesti tavalised inimesed,
kes mitte mingil juhul ei vasta mänguri stereotüübile. Kes
võiks arvata, et pensioniealine matemaatikaõpetaja Reeda
endale mänguri staatuse saab?
Või et edukas peatselt isaks saav
reklaamibüroo loovjuht Joko
ennast kasiinokarussellilt leiab?
Samamoodi ei paista sanitaartehnikalao juhataja Antsu olemusest välja kübetki mängurlust, kuid sellegipoolest leiab ta
ennast peagi mängulaua tagant.
„Sõltuvustega kaasneb alati
valede nõiaring,“ räägib režissöör Ain Mäeots. „Kõik algab
sellest, kui hakkad valetama
iseendale ja samm sammu haaval valetad ka kõikidele sind
ümbritsevatele inimestele. Filmist on näha, kuidas inimesed leiutavad täiesti absurdseid
valesid, et raha juurde saada,“
räägib Mäeots ning lisab: „See
film annab võimaluse lähemalt
näha ja tunda seda, mida tun-

neb mängur. Kinosaali sisenedes istub vaataja metsikule
karusellile, kus juhtub kõike.“
Avaneb maailm, mida ta ei
pruugi olla endale senimaani
teadvustanud, mille olemusest
tal aimugi pole. Film põhineb
tõsielulistel lugudel ja tõestab,
et sellised asjad võivad juhtuda
meist ükskõik kellega.
„Deemonid“ on juba kahel
korral pälvinud rahvusvahelise tunnustuse – augustis toimus filmi maailma esilinastus
Montrealis A-klassi filmifestivalil „Focus on World Cinema“.
Septembris aga linastus teos
Helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil „Armastus ja Anarhia“

(Love & Anarchy), mis oli ühtlasi ka „Deemonite“ Euroopa esilinastus. „Mõlemas kohas sai
film sooja vastuvõtu osaliseks
ning on hea meel öelda, et sellel
sügisel seisab meil ees veel üks
rahvusvaheline filmifestival,“
märkis Mäeots.
Osades Tambet Tuisk, Ene
Järvis, Ain Lutsepp, Evelin Võigemast, Mait Malmsten, Kaia
Skoblov, Eva Püssa, Liina Tennossaar ja Peeter Oja. Stsenaristid on Ain Mäeots ja Toomas
„Tommyboy“ Tilk, operaator
Elen Lotman, kunstnik TiiuAnn Pello, produtsent Anneli
Ahven.
Greete Krempel

Mokumentaal pillub musta pori
10. novembril kell 19
esietendub Vanemuise
suures majas Mihkel
Raua romaanil baseeruv
draamalavastus „Musta
pori näkku“.
„“Musta pori näkku“ on lõkstüüpi raamat, mis pigem varjab,
kui näitab oma sisemisi hoovusi. Sellesse lõksu on päris lihtne kinni kukkuda ja pärast nina
vingutada, et küll on ropp. Jah,
pealispindselt vaadates on ropp
küll, aga tihti on selline väliskest pandud just kõige haavatavamaid kohti kaitsma.
Minu jaoks on see tajumus
elusolemise mitmeplaanilisusest. See romaan on äärmiselt
mitteteatripärane ja just see

PANEKS UUE KATUSE?

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
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Kasiinosõltlasest matemaatikaõpetaja Reeda (Ene Järvis).
Erakogu


Teksti on dramatiseerinud ja
lavastanud Andres Noormets
(Pärnu Endla), kunstnikutöö tegi
Maarja Meeru, videokujunduse
Taavi Varm ning valguslahenduse Margus Vaigur (Pärnu Endla). Etenduse muusikalise näo on
loonud Andres Noormets, Mihkel Raud, Alari Piispea, Margus
Tammemägi ja Ele Sonn.
Lava le astuvad Andres
Mähar, Martin Kõiv, Ott Sepp,
Kais Adlas, Riho Kütsar, Margus Jaanovits, Priit Strandberg
ja Marianne Kütt.
Juhan Lang
mind käivitaski. On suur väljakutse teha midagi, mida justkui teha ei saa,“ rääkis lavastaja
Andres Noormets.

“Mokumentaalsus” märgib
meediavormi, kus dokumentaalsuse muljet jättes räägitakse
asjadest looval ja täiesti mittedokumentaalsel moel.

Toimetuse poole pöördus filmisõber, kelle sõnul jäi tal ühes saalitäie
kaaslastega värske Bondi filmi vaatamine ootamatult poolikuks. „Umbes
kümme minutit enne filmi lõppu,
kohas, kus otsustav märul pihta hakkas, „sulas“ tegevus lihtsalt ekraanile
ära. Peale enam kui kaht tundi kinos
on kulminatsioonita jäämine muidugi mõningane pettumus. Ei tea, kas
legendaarne 007 osutus isegi meie
karmis kliimas liiga tuliseks?“
Cinamoni Tartu koordinaator
Triin Sasi möönab, et reedeõhtusel eelviimasel seansil „tegi filmilint
Bondi“ ning filmi lõpp jäi näitamata.
„Kõik kohalolijad saavad filmi uuesti
vaatama tulla. Kasvõi ainult lõppu,
kui soovi on,“ lubas Sasi.
Tegemist oli õnnetu mehaanilise
veaga, kui lint keris masinast maha
nii, et seda ei olnud võimalik kohe
näitama hakata.
„Filmi näitamise ajal hõõgavad
linti läbivalgustavad lambid kõrget
kuumust ja hetkel kui toimus seisak,
hakkas valguskiir linti mõjutama, nii
võiski tekkida ekraanil mulje, et midagi põleb,“ selgitas Sasi. „Kuid tehnikud tegutsesid kiirelt, lint jäi terveks
ja seansid jätkusid järgmisel päeval.“

Meestelaulupäev
Laupäeval, 10. novembril kl 17 algab
Vanemuise kontserdimajas XVIII
Lõuna-Eesti meestelaulupäev, millest võtab osa 10 meeskoori ja 3
noorte meeskoori.
Kontserdil saab kuulda Alo Ritsingu, Koit Kirberi, Priit Veebeli, Gustav
Ernesaksa, Raimond Valgre ja teiste
heliloojate kooriloomingut. Sel aastal 100. aastapäeva tähistanud Tartu
Akadeemilise Meeskoori kavas on
mitmed juubelikontserdil esitatud
laulud.
Koorid esinevad üksikult ja
ühendkoorina. Ühendmeeskooride
esituses tulevad ettekandele maailmakuulsad ooperikoorid.
Meestelaulupäeva kunstiline juht
on Eesti Maaülikooli meeskoori
Gaudeamus dirigent Lauri Breede.
Laulupäevaga tähistatakse mitmete tuntud dirigentide juubeleid
(Valve Lepik – 85, Maie Tigane – 85,
Peeter Lokk – 85, kontsertmeister
Tiiu Usk – 75) ning meenutatakse
kauaaegset Tartu dirigenti Roland
Laasmäed ja kontsertmeister Ago
Russakut nende 90. ja 85. sünniaastapäeval.
Lõuna-Eesti meestelaulupäeva
korraldab Tiigi seltsimaja. Heaks
koostööpartneriks on Eesti Meestelaulu Selts.

ÕPPIDA ON HEA
Arvuti ja Interneti kasutamise algõpe vanemaealistele
B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaabialane väljaõpe
B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
Keskkonnatehnika lukksepa koolitus (torulukksepp/santehnik)
Standardi IPC A610 koolitus

13.11–04.12 28 t
96€
21.–23.11
16 t
32€
7.11–20.12
320€
12.11–21.12 120 t 1080€
3.–6.12
30 t Rahastavad

Jõuluürituse korraldamine
23.–24.11
Esmaabiandjate täiendõppekursus
23.11
Töötervishoid ja tööohutus
15.–23.11
Toiduhügieeni koolitus
5.12
Esmaabiandjate väljaõppekursus
22.–23.11
Eesti keele suhtluskursus individuaalse keeleõppe mentori toel 26.11–18.01
Teenindusalane soome keel (algtase)
30.11–15.03
Tellingute paigaldaja koolitus
23.–24.11
Internetiturundus ja e-poe loomine
3.–17.12

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

Bond osutus
liiga tuliseks?

Täiskasvanute koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu,
tel 736 1831, e-post: koolitus@khk.tartu.ee

16 t
8t
24 t
6t
16 t
90 t
60 t
16 t
24 t

ESF ja HTM

45€
39€
130€
23€
62€
765€
210€
96 €
144 €

tartuekspress
Kivastiku retsepti järgi
KULTUUR

Kolmapäev, 7. november 2012

Vietnamis igav ei hakka
Vietnam kõlab võhikule
ähvardavalt. Endagi spontaanses esmaassotsiatsioonis kerkivad kuklast mälupildid tärisevatest automaatidest, läbipääsmatud
džunglid täis putukaid ja
madusid, takkaotsa aurusauna meenutav kliima.
Tegelikult pole ma kunagi Indohiina poolsaare idarannikul käinud ega tea, millises pöörases rütmis tuksub hiigellinna Hanoi süda
ega oska hinnata, kuivõrd tihedad
on Annami mäestiku metsad või
mida sealsed 85 miljonit elanikku
oma järglastele unejutuks loevad.
Mart Kivastik on Vietnamis
käinud ja sealnähtu reflekteerinud raamatuks. Mitte reisikirjaks, ehkki ka selle siinmail ülipopulaarse žanri elemente sisaldub
kaante vahel, vaid romaaniks. Mis
Tartu kirjamehe jaoks vist suisa
esmakordne.
Kui raamatu pealkiri oleks mitmuses, eeldaks selle lehekülgedelt ridamisi lösutamas idamaiste hõrgutiste koostiste loetelusid,
ühes valmistusviisiga, saateks süljenäärmetele katalüsaatorina toimivad fotod. Või peidaks selle sisu
kirjeldusi tolle sotsialistliku vabariigi vaatamisväärsustest, pikitud
üleõlapilguga igas mõttes punasesse ajalukku.
Kivastiku „Vietnami retseptis“
on mõlemat. Aga vaid näpuotsaga. Täpset rehkendust pidades
on toiduretsepte vaid üks Cao lau
oma, ent kulinaarseid seiku märkimisväärselt rohkem. Nagu ka
kirjeldusi paikadest, mida sinnakanti sattudes külastamata jätta ei
maksaks.
Valdav osa ligemale 300 lehest
on täidetud Poisiga. Poiss rändab, sööb, larbib, kardab, unistab, vihastab, armastab, pettub
ja rõhutatult sageli kuseb. Ja seda
kõike loomulikult Vietnamis.
Mõistagi mitte üksi, aga ega teis-

Raamatu autor Mart Kivastik käis Vietnamis „oma nägu“ otsimas. 

Erakogu

tele liialt ruumi anta ja sedagi vaid
läbi Poisi mõtete.
„Siin on kõik väljamõeldud
tõsi. Või vastupidi,“ lubab Kivastik
lõppsõnas. Nii võib vaid oletada,
milline osa raamatu sündmustest
on reaalselt aset leidnud või kui
suure kaarega autor fantaasialinnul lennata laseb. Olgu kuidas on,
haaravaks tuleb see lühilausete
armee tunnistada mööndusteta.
„Vietnami retseptis“ kombitakse
asjade olemust, kaevutakse inimloomuse nurgatagustesse. Mitte

küll väga sügavale. Umbes niipalju, kui kahekümnendates inimesele kohane. Või siis natuke enam.
Üldse on kummaline ja samal ajal
põnev kõrvalt jälgida, kuidas kirjanik endast poole nooremasse
kehasse, aga eelkõige pähe, poeb.
Tänusõnad abiliste ja magamisbusside aadressil teose eelviimasel lehel jõuavad kätte oodatust varem. Nii ajalises kui sisulises mõttes. Mõistagi on see
pigem lugeja iseärasus, ent lootused puändi osas olid suuremad. Ja

tahtnuks veel koos Mister Nadressoniga kuhugi sõita, kedagi näha,
et siis ka millenigi välja jõuda. Ehk
alles lõpuks leida see oma nägu,
mille kaotamist sealmail karmilt
taunitakse.
Peale Vietnami linnade tuleb
rännata ka ajas. Nagu nüüdisaegne romaan eeldab, ei arene sündmustik sirges kronoloogilises järjekorras, vaid pendeldades mineviku ja oleviku vahel. Alul tekitab
see segadust. Hiljem, aidates tempot kruttida, tuleb isegi kasuks.
Igatahes tean ma nüüd, et vietnamlased on draakonite vürsti
Laci ja mäehaldja järeltulijad: väikesed, terased ja pilusilmsed. Aga
ka seda, millised on hinnakäärid
päris ja päris-päris Rolexi vahel. Ja
sedagi, et kaheksa vesipühvlit on
valge mehe eest äärmiselt äss diil,
mistap tuleks kiirelt käed lüüa.
Kui võimalus tekib muidugi.
Ent selleks tuleb ette võtta kaheteist tuhande kilomeetrine rännak Kanakülla (Lang Dinh An).
Või ressursside puudusel leppida
Mart Kivastiku raamatuga. Mis
pole ka üldse nadi lahendus. Vähemalt alustuseks.
Rasmus Rekand

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

Vabanege sammhaaVal depressioonist

Kas Võitlete
depressiooniga?
Kas olete võtnud antidepressante, kuid tunnete end
ikka rõhutuna, ei huvitu millestki, magate halvasti
ja olete iga päev väsinud?
Kui vastate nendele küsimustele jaatavalt ja olete terve
täiskasvanu vanuses 18–65 aastat, võite sobida osalema
uue depressiooniravimi ulatuslikus kliinilises uuringus.
Kui te mingil põhjusel sellesse uuringusse ei sobi,
aitame teil leida teile sobiva ravi.
Uuringu on heaks kiitnud Tallinna Meditsiiniuuringute
Eetikakomitee ja Ravimiamet.
Uuringust osavõtt on vabatahtlik.
lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
A.A.T. Meele OÜ
Turu 2, Tartu
Tel 529 9995, 5559 4739, 5565 0040
Tööpäeviti kl 9–16
E-post: sellanneli@gmail.com
Sotsiaalministri määruse nr 23 «Ravimi kliinilise uuringu
teostamise tingimused ja kord» järgi: See on teaduslik
uuring, millega võib kaasneda oht osaleja tervisele.
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Aasta Auto Pluss AS müüb
salongi- ja demoautod soodushinnaga

Passat Alltrack 2.0 TDI 103kW 6-k, man.
4Motion BlueMotion
Odomeetril 11 km
Hind 37 515 €
Soodushind 33 800 €

Touareg 3,0 V6 TDI 180kW 8-k. tiptronic
BlueMotion
Odomeetril 12 km
Hind 74 597 €
Soodushind 67 000 €

Volkswagen CC 2.0 TDI 103kw 6-k. DSG,
autom., BlueMotion
Odomeetril 13 km
Hind 38 056 €
Soodushind 34 200 €

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.6 TDI
75 kW
Odomeetril 17 200 km
Hind 25 066 €
Soodushind 20 850 €

Golf Plus Trendline 1.4 TSI 90kw 6-k.
manuaal.
Odomeetril 11 km
Hind 19 386 €
Soodushind 17 500 €

Sharan Comfortline 2.0 TDI 103kW 6-k. man.
BlueMotion.
Odomeetril 29 km
Hind 34 235 €
Soodushind 30 800 €

Pärast pikki aastaid katsetusi tõi Toyota lõpuks turule Plug-In ehk maakeeli
pistikhübriid Priuse.
Tegu on omapärase arendusega, mis võimaldab kasutajatel
pikemat sõitu elektrilises režiimis
ning seeläbi suuremat kokkuhoidu kütusekulult.
Suurem aku koos laadimisseadmega lisab auto kaalule alla 40 kilogrammi, kuid võimaldab senise
kahe kilomeetri asemel täiesti emissioonivabalt läbida kogunisti 25.
Sõiduomadused on pistikhübriidil täpselt sellised, mida ühelt
136hobujõuliselt sõidukilt oodata võiks. Pea 1,5 tonni kiirendamiseks kuni 100 km/h kulub 11,4
sekundit ning tippkiirust üle 180
km/h näeb ainult allamäge ja valju
taganttuulega.
Roolitunnetus on olemas ning
istmete ergonoomika samuti,
mistõttu rahulikul moel pikem
sõit maha kulgeda ei osutu mingiks probleemiks. Kuigi puuduvad sportlikult dünaamilised kiirendused, kehtib sama kütusekulu osas, mis antud sõiduki juures
ongi peamiseks kõneaineks.
Paberite järgi peaks keskmine
janu bensiini järele jääma kom-

Väliselt eristub pistikhübriid tavalisest Priusest vaid esivõre ning tulede
tausta järgi. Seest vaadates hakkavad silma mõned täiendavad nupud
käigukangi juures ning uued näidud näidikupaneelil. 
Autonet.ee

päevas maha alla 25 kilomeetri.
Seega koju jõudes pistik stepslisse
ja järjekordsed eurod saavad bensiini arvelt säästetud.
Akude laadimist on muidugi
mõttekam toimetada kõige odavama energiaga ajal, selleks integreeriti laadimissüsteemi vastav
taimer. Aega ei tohiks see võtta üle
90 minuti.
Sõiduseadeid nähakse autole ette
kolm: HV – hübriidrežiim, EV –
elektriline režiim ning ECO
80% kasutajatest sõidab – optimeeritud režiim. Lintasub kasutapäevas maha alla 25 km. nasõiduks
da keskmist. Siis sõidetakbineeritud tsüklis kõigest 2,1 liitri
se elektri jõul nii kaua, kuni aku
juurde 100 kilomeetri kohta.
tühjaks saab. Tippkiirus ulatuks
Plug-In Priuse sihtotstarbelisel
sel juhul kuni 85 km/h, mis peaks
kasutamisel ehk puhtalt linnasõirahuldama kõik võimalikud lõigud.
dul aga ei pruugi niipea tanklasse
ECO kasutab küll sisepõlemisasja ollagi, sest statistika kohaselt
mootorit rohkem, kuid optimeesõidab 80 protsenti kasutajatest
rib dünaamikat ning isegi kliima-

seadme tööd. HV puhul käitub
auto tavalise hübriidsõidukina.
Plug-In Priuse varustusse toodi
mitmeid uusi lahendusi nagu PreCrash süsteem, mis eeldatava kokkupõrke korral kõigepealt hoiatab,
seejärel pingutab turvavööd ning
lõpuks litsub kergemate tagajärgede nimel ka piduripedaali põhja.
Mugavamaks liiklemiseks leiab
adaptiivse püsikiirushoidiku ning
parkimisassistendi, mis piisava
vaba ruumi olemasolul suudab
masina sellesse ise ära mahutada.
Uus Prius maksab 36 200 ehk
on vanast 8600 euro võrra kallim,
kuid riik toetab sellise ostu 3000
euroga. Seega võiks linnainimesed
pistikhübriidi kasulikud omadused panna enda kasuks mängima.
Point oleks justkui olemas küll.
Jaak Lassmann
Autonet.ee

A. Le Coqi Jõuluporter
toob igale pühadelauale
oma suursuguselt sügavmusta
värvi ja tihke, pidulikult
piimvalge vahugmütsiga
just seda õiget jõuluhõngu.
Golf Variant GP Trendline 1.4 TSI 90kw 6-k
manuaal.
Odomeetril 14 km
Hind 19 670 €
Soodushind 17 700 €

Selles tummises porteris on
olemas kõik see, mida oodata
ühelt õigelt jõuluporterilt.

Volkswagen Golf Trendline 1.2 TSI 77 kW
Odomeetril 21 800 km
Hind 16 721 €
Soodushind 14 500 €

A.Le Coqi Jõuluporteri
iga tasakaalukalt mõrkjas ja
karamelline sõõm on päris
kindlasti kingituse eest.
Volkswagen Transporter Kombi 2.0 TDI
103 kW
Odomeetril 22 850 km
Hind 34 287 €
Soodushind 28 300 €

Jetta Trendline 1.4 TSI 90 kw 6-k.
manuaal.
Odomeetril 9 500 km
Hind 19 255 €
Soodushind 17 900 €

PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.
Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 103kw
DSG aut.
Odomeetril 11 400 km
Hind 33 517 €
Soodushind 29 500 €

Amarok 2.0 TDI 120kW 6-k. manuaal
4-motion.
Odomeetril 6 600 km
Hind 33 053 €
Soodushind 31 400 €

Aasta Auto Pluss AS, Aardla 101 50414 Tartu.
Täpsem info www.aastaautopluss.ee Tel. 6803 651, 6803 652, 6803 653

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

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
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SOE ALUSPESU –
ASENDAMATU MUGAVUS KÜLMADES TINGIMUSTES!
TAMREX soe
aluspesusärk

AVASIME
KAUPLUSE
HAAPSALUS

art 7191- meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

Ehitajate tee 2a,
Uuemõisa alevik

HIND 29.- €
Spetsiaalsest Poly-Dacron kangast
soe aluspesusärk juhib niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiab
suurepäraselt kehasoojust.
Venivast materjalist särk on keha
vastas mõnusalt pehme ja mugav.
Materjal:
100% Poly-Dacron.
Värvus: tumehall

TAMREX pikad
aluspesupüksid
art 7112- meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

KOMPLEKT

HIND 26.- €

(särk + püksid)

Spetsiaalsest Poly-Dacron kangast
soojad aluspesupüksid juhivad niiskuse
kehapinnalt eemale ja hoiavad
suurepäraselt kehasoojust. Venivast
materjalist püksid on keha vastas
mõnusalt pehmed ja mugavad.

-20%

Materjal:
100% Poly-Dacron.

= 44.- €

Värvus: tumehall

MEIE POODIDES HEA VALIK TALVESAAPAID!
TAMREX Winter
Basic S3 CI SRC
talvesaapad

COFRA Barents
S3 CI SRC
talvesaapad

NOKIAN
Winter Ultra
talvekummikud

COFRA Muspell
S3 CI WR HRO SRC
talvesaapad

art 81783

art NA005

art 88-451

art 13500

HIND 49.- €

HIND 57.- €

SOODUSHIND 67.50 €

TAVAHIND 75.- €

HIND 125.- €

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
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa
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Sinu autole!
KÕIK ADDINOL
TOOTED

JÄÄSULATAJA
SONAX
500 ml

HIND

6.90

TAVAHINNAST KUNI

-20 %

LUMELABIDAS
AUTOSSE

Defa SmartChange
Kõige kasutajasõbralikum maailmas:
• Kohandub akuga automaatselt
• Selge ülevaade aku laetuse tasemest
• Ainult üks nupp: sisse-välja
• Lühisekaitse ja sädemevaba ühendus
• Kummikattega magnetpind niisketes
välistingimustes kasutamiseks
• Integreeritud juhtmehoidikuga
konstruktsioon
Laadimisvool: 4A
Kaitseaste: IP65

HIND

12.

4.95

AKULAADIJA

Alumiiniumist

50

SOODUSHIND

HIND

SOODUSHIND

8.

90

85.00

UUS
TOODE!

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

TARTU Ringtee 35
www.autoekspert.ee

73 37 081
autoekspert

MIHKEL RAUD

MUSTA PORI NÄKKU
ANDRES MÄHAR, RIHO KÜTSAR, KAIS ADLAS, MARGUS JAANOVITS, MARTIN KÕIV,
OTT SEPP, PRIIT STRANDBERG, MARIANNE KÜTT

ANDRES NOORMETS (Endla)
MAARJA MEERU

Hooaja peasponsor

TEKST JA LAVASTUS

KUNSTNIK

Esietendus juba sel laupäeval
Vanemuise suures majas
vanemuine.ee

Esitleb

tartuekspress
MATSALU:
SPORT
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Kas visiit Tartusse mahub
mõiste alla „kohtumine
valijaga“?

Põhimõtteliselt küll. Tutvustan
siinsetele klubidele oma platvormi.
Minu jaoks on oluline koguda tagasisidet. On hea kuulata, mida arvatakse ja soovitakse. Ega ise seda
välja mõtle, mis mured kuskil kõige
põletavamad on.

Millised on meie piirkonnas tõstatatud teemad?

Väga huvitav ettepanek, mida
ma kindlasti kaalun, on moodustada Tartusse oma nii-öelda
Audentes või TSIK. Tartu on selgelt suuruselt teine korvpallikeskus Eestis. Miks peaks kõik tõsisemalt õppida ja sportida tahtjad
minema Tallinasse. Kogu Lõuna-Eesti noortekorvpalli arengule annaks korvpallile keskenduv
keskkool täiesti uue värvi.
Minu teada on mõtet esitletud
nii linnapeale kui ka olümpiakomitee tippu pürgivale, kohalikku
ärieliiti kuuluvale Neinar Selile ja
vastukaja on olnud paljulubav.
Tartu seisukohast on küsimusi
tekitanud ka Rocki kodumängude
ülekanded. Need toimisid aastaid
päris arvestataval tasemel. Nüüd
on järsku kriips peal, puudub ka
selgus kas, kuidas ja kus need jätkuvad. Need asjad võiks enne hooaja algust paika saada.
Tartus oleks vaja suuremat
koostööd erinevate huvigruppide
vahel. Korvpalliliit võiks kohalikele selles osas abikätt pakkuda. Teinekord on suuri vastuolusid kõrvalt palju lihtsam lahendada kui
emotsionaalsetel osapooltel endil.
Kui Tartu korvpallikillud saada ühisema mütsi alla, tuleb see
kasuks nii igale osapoolele üksikuna kui alale tervikuna.
Praegu tükib iga mees vankrit omaette tõmbama. Suund on
enam-vähem sama, aga mitte
päris. Ja tõmmatakse igaüks omamoodi ja omal ajal, mitte korraga.
Sünergiat sel moel ei teki.

Mõte on üllas, aga teades tagamaid ja arusaamu, raskesti teostatav?

Selle olukorra pinged on kuhjunud isikute tasandil ega tulene kardinaalselt erinevate arusaamadega korvpallist. Ilma, et
kedagi solvata tahaks – väikese
koha draama. Mingid vanad suhted, ütlemised, solvumised. Kui
mõlemalt poolt natuke järele anda
... siin on juba ühinemisi olnud,
koostöösuhted juba tekivad. Killustatus pole kellelegi kasulik.
Korvpalliliidu võimalus on aidata
leida ühisosasid.

Kuidas on arenenud konflikt Lõuna-Eesti korvpallikohtunike ja liidu vahel?

Möönan, et mullune otsus
koguda 20 € koolitusraha iga klubi pealt, mida teenindavad korvpalliliidu litsentsiga kohtunikud,
oli halvasti kommunikeeritud
ja valesti ajastatud. Tartu mehed
keeldusid ja meie ei kasutanud
vahepeal siinsete vilemeeste teenuseid. Nüüd on kokkulepe olemas, kuidas kogutav raha jääb
piirkonna kohtunike koolitamiseks ja probleem on lahendatud.

Millised on sinu nägemused korvpalli arengust üldisemalt?

Mujal maailmas maksab amatöörkorvpall noorte osa kinni. Kui
meil jõuab noor koondise tasemeni, on see talle justkui rahaline karistus. Pealinnast kaugemalt tulijad peavad oma sõidud
ise maksma, lapsevanemad taskurahaga varustama. Mõnigi noormängija on jätnud koondisse tule-
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Tartusse tuleb
luua oma TSIK

SEPO SEEMAN
PIRET LAURIMAA
AGO ANDERSON
LIIS LAIGNA
Lisa Stadleri tõsises komöödias

Korvpalliliidu presidendiks pürgiv endine kohtunik ja
Puukeskuse juhataja Atso Matsalu käis oma nägemust
tutvustamas ka Lõuna-Eesti klubidele. Tartu Ekspress
oli uudistamas, mida Matsalu presidendina ette võtaks.
mata, sest lapsevanemal ei jätku
niipalju raha.
Siin on liidul koht sekkumiseks. Meil jätkub päevaraha meestekoondise liikmetele, kes kõik
on profid. Ma ei ütle, et nad pole
väärt seda 32 eurot päevas. Samas
on tegu hästi teenivate mängijatega, kelle jaoks pole taoline summa primaarne. Samal ajal küsime
noorte laagrisse tuleku eest neilt
raha?! Nappide ressursside puhul,
nagu meil, tuleb neid kasutada
otstarbekamalt.

Milline on liidu rahaline
seis?

Olles küll finantskomisjoni liige,
puudub mul kahjuks täpne ülevaade. See on eraldi teema. Kindlasti
on eelarve miinuses. Maksame uute
rahadega vanu võlgu juba aastaid.
Elu käib lubaduste peale. Eelarve,
millest enamik riigi raha, on kokku
üle miljoni euro. Erasektorist võiks
sellest tulla umbes 300 000.

Kas tavaliselt ei valita just
majanduslikel kaalutlustel alaliitu juhtima tipppoliitik?

Nii mustvalge see pole. On ka
liite, mida juhib spetsialist. Teisalt
tunnistan, et poliitikal on selles
mängus oma tuntav osakaal.

Kuidas sa ennast poliitiliselt määratled?

Olen Reformierakonnas, Viimsi
rakukese juhatuse liige.

Kas kandideerimise ajendiks on otsida keskeakriisis uut väljakutset või
samm suurde poliitikasse?

Kindlasti mitte esimene. Poliitiku karjääri tulevikus ma ei välista.

Miks sa ikkagi kandideerid?
See on vabatahtlik amet, ühiskondlik töö. Vale oleks eeldada, et
istud kuskil kuningana troonil ja
särad, vaid tuleb teha palju sisulist
juhtimistööd. Mul läheb korvpallis 25. aasta. Olen näinud liidu elu

väga lähedalt. Viimastel aastatel
on suund olnud pisut vale. Ma ei
tea, kas see tuleneb praeguse presidendi oma tööalastest probleemidest, aga juhatuse liikmeid sisuliselt ei kaasata üldse. Liidu juhtimine on „kahemehesõu“. Juhatus
käib vaid fikseerimas otsuseid.
Suuri probleeme on läbipaistvusega. Minu käest küsiti, kui suured on liidus töötavate inimeste
palgad. Aga sellele küsimusele vastust liidult ei tule. Minu hinnangul peaks korvpalliliit olema avalikkusele avatud asutus igas mõttes. See on riigi rahakott suuresti
– mida ja miks on tarvis varjata?
Ka liidus sees lonkab suhtlus,
rääkimata väljapoole suunatud
kommunikatsioonist. Olen inimesi juhtinud aastast 1993 ja usun, et
on efektiivsemaid mooduseid juhtimiseks, kui see, mida praktiseeritakse korvpalliliidus.

ke asi, mis ühelt poolt ei maksa nii
palju, aga loeb tohutult.
Ka on presidendi ülesanne ala
propageerida, aga vabandage, ma
ei mäleta kuna ma praegust presidenti viimati meedias kohtasin.
Isegi meistriliiga hooaeg jäi ametlikult justkui avamata.
Amatöörkorvpallis tasuks kaaluda regionaalsete liigade moodustamist, sest ei taheta sõita üle
Eesti ja nii on liit kaotanud viimastel aastatel kümneid klubisid.
Pole enam aeg, kus bensiin maksis
kopikaid.
Jalgpall meelitab juba kolmenelja-aastaseid. Hoopis varem kui
korvpall. Püramiidi kandepinna laiendamisel näen võimalust
korvpalliklassidel. Soovin koolide direktoritega seda teemat väga
tõsiselt arutada. Omal ajal on neid
olnud, on mõningaid edukaid näiteid praegugi.

Millised on konkreetsed
lahendused?

Paranda, kui eksin, aga
pressil pole korvpalliliiduga just kõige lihtsam
suhelda?

Inimestega tuleb rääkida. Lahkhelid tekivad, kui suhtlemises on
lüngad. Hea administraator ei
pruugi olla sama hea inimeste ja
organisatsiooni juht.
Kindlasti soovin muuta struktuuri. Personali osas… tuleb läbirääkimisi pidada. Ma ei arva, et
liidus töötab inimesi, kes seal ei
peaks töötama, aga puudub täpne arusaam, kes millega tegelema peab. Tööülesannete jaotuses
on tarvis enamat konkreetsust.
Mõnedki asjad logisevad, on kulgenud isevoolu teed.
Ja kohe luban, et minu poeg
lõpetab liidus töö, kui saan presidendiks. Peasekretäri kohale
tahan korraldada konkursi. Häid
kandidaate leidub, ka praeguse tiimi sees.
Päris pika sammu saab edasi
minna tunnustamise valdkonnas.
Toodi näide, kui trööstitul moel
Eesti meistrivõitluste pronksmedalid Tartusse jõudsid ja diplomid paluti arvutist ise välja printida. Tunnustus on ülioluline. Väi-

Jah, süsteemitus selles valdkonnas on täielik absurd. Presidendina soovin esimese asjana luua
pressisekretäri ametikoha, kes
vastutab kommunikatsiooni, avalike suhete ja turunduse eest. Ja
ainult selle eest!
Et kui näiteks Erkmaa korraldab rahvusvahelise vingel tasemel
noorteturniiri Tartus, me teeme
sellest loo, läheme kohale. Liit tunnustab, paneb jõudumööda õla alla.
Aitame või auhinnadki välja panna. Liit saab aidata ala kajastamisel, kui seda teha professionaalselt.

Oleks sa pettunud, kui ei
osutu valituks?

See pole elu lõpp. Mul on oma äri,
mille juhina jätkan sõltumata hääletuse tulemusest. Aga olles klubidega vestelnud, tundub, et minu
ideedel on piisavalt mõttekaaslasi, et
detsembris toimuval hääletusel loota vajalikke poolthääli.
Rasmus Rekand

lavastaja Andres Noormets

26. novembril kell 19 Sadamateatris
piletid Vanemuise kassades ja Piletimaailmas
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Kolumbia para

Lillesalong
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• ruumide dekoreerimine
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Pool aastat elas Tartust pärit Ena Mets Kolumbia Kariibi mere äärses linnas
Cartagenas, kuhu ta läks inglise keele õpetamise „ettekäändel“ järjekordsesse tundmatusse vette hüppama.
Kolumbia juhtlause “Colombia, the only risk is wanting to stay!”
(Kolumbia, ainus risk on soov jääda!) võib ehk kõlada üllatavalt kõigile, kellele Kolumbia seostub narkootikumide, FARC’i, pantvangide, tapmiste ja muu seesugusega. Ehkki kõigest sellest teadlik, läksin
mina sinna puhta lehena, kuna mul on tavaliselt raskusi kirjutatu
või väljaöeldu seostamisega oma subjektiivse reaalsusega.
Tundsin omaenda palja jala all Kariibi mere ranniku liiva ning
kogesin kõikide nende kruiisilaevade ning -turistide virrvarri. Nägin
politseihorde linnatänavail Ameerika riikide presidentide tippkohtumise ajal, kui isegi minu kesklinnast välja jääval kodutänaval pandi püsti ööpäevaringne valve ning ohutuse mõttes suleti mu töökoht
kaheks päevaks. Sain oma käega peaaegu puudutada maailmas üht
hetkel tuntuimat Ladina-Ameerika näitlejat Gael García Bernal’i.
Olin viis kuud praktiliselt maailma keskpunktis ning kogesin kõike,
mis lükkaks ümber põhjendamatud hirmud Kolumbia kui kuritegeliku ja ohtliku riigi suhtes.

Tervitustest Hare Krishnani

Cartagenas on sada erinevat viisi naisterahvaid tänaval tervitada.
Neist võiks teha nimekirja, asetada nad viisakuse-vulgaarsuse skaalale. Kuid palju sõltub intonatsioonist. /3. märts 2012/
Minu kodu oli 20minutilise jalutuskäigu kaugusel kesklinnast
ning 30 minutit mu töökohast – Centro Cultural Colombo Americano. Olin õnnelik, et ei elanud kesklinnas ega rikaste ja turistide linnaosades (Boca Grande, Manga), mis kubisesid nii välismaalastest
kui ka nende pealt raha teenivaist kolumblastest, kes keeldusid tunnistamast, et mitu aastat linnas elanud ja töötanud inimene polnud
enam turist.
Toricest võib ette kujutada tüüpilise kohaliku kogukonna linnaosana Lõuna-Ameerikas. Oma tänavas tunnevad kõik kõiki. Nurgapoekeses, kirikus ja pagariäris teatakse pea kõiki kliente vähemasti nägupidi. Kõigile on teada, mis kell kärutab mööda puuvilja- või
kalamüüja. Igal tänavanurgal on oma kohalik baar või tantsukoht.
See on võimalus saada kohalikuks.
Esimest korda elus alustasin joogatundidega. Ootasin juba kannatamatult neisse jalutamise naudingut kaks korda nädalas. Üsna
kiiresti pidin aga oma illusioonidest loobuma. Kõndimine linna
kujunes pidevaks tööks oma ignoreerimisvõime ja negatiivsete tunnetega, kuna iga teine vastutulev meesterahvas leidis, et just minust
möödumine oli õige hetk oma sõnavabaduse kasutamiseks: „Tere
päevast! Hõrgutis! Hmm, jumalik! Kaunitar! Hinnaline!“ (Buenos
días! Deliciosa! Hmm, divina! Linda! Preciosa!) Kuid ma teadsin, et
õnneks see oligi nii vaid Cartagenas, mitte terves Kolumbias! Ja pealegi pidasid paljud kohalikudki neid tervitusi ebaviisakaiks.
Alguses polnud ma kuigi palju kohalikke tõelisi sõpru võitnud,
kuid kohe peale teist joogatundi sain õpetajalt kutse nädalavahetusele looduses, ökofarmis Santa Marta lähedal, kus joogategijad
kogunesid. Seal avastasin oma üllatuseks, et sinna kogunejaid ühendas jooga asemel Hare Krishna.
Need, keda ma olin seni vaadanud võhikupilguga ning natuke
iroonilise muigega Tallinna tänavail igapäevaselt ühtesid-samu
sõnu korrutades indialikes rõivais oma rongkäiku tegemas, said
minu jaoks sügavama sisu ja tähenduse. Veetsin kaks suurepärast
päeva hispaania keelt praktiseerides ning nende üldse mitte pealetükkivasse maailmanägemusse piiludes. Nende korrutatavad sõnad
ning eluviis said vastuse ja põhjuse.

Kallaletungist sõpruseni

Kui kohtusin kahe halvaga, tundus, nagu oleksin kohtunud samaaegselt ka kahekümne heaga. Pean endale linnaosas võimalikult palju
sõpru tekitama. /14. märts 2012/
Kuu aja jooksul polnud minuga oma kooli poole astudes midagi
märkimisväärset juhtunud. Pealegi polnud tee pikk. Pöörasin kodutänavast ära suure avenüü poole. Väike tänavajupp,
kuid lõunaajal täiesti inimtühi. Hetkest,
kui kahe kiivrit kandva volaskiga mootorratast nägin, ma teadsin.
Ei mäleta muud, kui seda,
et karjusin täiest
kõr ist ning
hoidsin oma
kot t ides t 10
küünega kinni, kui

ratas minu ees peaaegu seisma jäi ja üks neist maha hüppas ning mu
kahe õlakoti sangadest haarates korrutas: „Anna oma kott!“
Kuna ma oma sülearvutist ega teises kotis olevast märkmikust
ja rahakotist ilma jääda ei tahtnud, siis aina karjudes vaatasin enda
ümber, kas ehk keegi aitaks. Polnud aega jälgida, kas röövijal oli relv.
Igal juhul käis minu jõud temast üle, kuni kõrvalolevast koolist rahvas tänavale jooksis, ning volask oli sunnitud plehku panema. Terve
trobikond inimesi tõid mulle tooli, klaasi vett, helistasid politseisse,
muretsesid, rahustasid.
Oma kainusest positiivselt üllatunud, kõndisin peale vahejuhtumist politseiniku kõrval edasi linna poole. See polnud esimene
kord. Brasiilias elades olin ühte päris ja teist, peaaegu kallaletungi
juba kogenud. Ja rahvussiseselt ma seda sündmust ei võtnud. Küll
aga sain aru, kui oluline on mul endale sõprusring luua. Mind saatev paari kuu pärast pensionile minev mundrikandja rääkis, miks oli
selle ameti valinud, olles minu imestuseks üks väheseid, kes ei hakanud survestama ideega, et peaksin linna minekuks taksot kasutama.
Kindla otsusega sõprusi luua, peatusin enne kojuminekut kodulähedase nurgapoe leti ääres ning rääkisin vahejuhtumist seda pidavale Joséle. Tema täiesti tagamõteteta otsene ja siiras silmavaade
ning paberitükile kirja pandud telefoninumbrid saatsid tema sõnu:
„Nüüd sul on siin vähemalt üks sõber! Kui sul midagi tarvis, võid alati helistada!“

Pargipingist kloostrieluni

„Elad reeglite ja piiride sees. Pead pidevalt jälgima, et teeks asju õigesti.
Sa pole kunagi vaba, sest alati on keegi, kes sind jälgib, kes sind ohustab, kellele sinu elu negatiivses mõttes korda läheb.“ /mai 2012/
José’st kujunes tasapisi minu lähedaseim vestluskaaslane ning
seejuures ka hispaania keele praktiseerimise „ohver“. Kui cartagenalased rääkisid nii laiska ja isegi ülejäänud kolumblastele arusaamatut hispaania keelt, et kord taksojuhti kuulates uskusin, et ta on
araablane, siis minu uus sõber oli pärit Venezuela piiri lähedalt väikesest maakohast. Tema kasutatav keel oli nii ilus, et oleksin võinud
pikalt vestelda juba puhtalt kõla pärast. Aga meie jutud viisid sügavate eksistentsiaalsete ning abstraktsete küsimusteni.
Tema oli see, kes kinnitas, et tegelikult on küll olemas tõeline kurjus ja kurjad inimesed. Ei tahtnud teda tookord uskuda. Ja tema jättis mulle minu arvamuse. Meie tavapäraseks vestluskohaks oli poekese ees üle tänava asuva kirikupargi pink, kuna see oli (reputatsiooni mõttes) ohutult avalik ja (pättide mõttes) ohutult privaatne
ühteaegu.
José rääkis ähvarduskõnedest ja sõnumitest, mida ta viimasel
ajal hulganisti sai. Teda ähvardati tappa, kui ta linnast ei lahku.
Kõige hullem, tappa ähvardati ka tema 5aastane tütar. Enda teada tal vaenlasi polnud. Ainus põhjus võis olla kellegi kadedus. Selle
pärast pidavat Cartagenas paljud surema ning tapmine on seal igapäevane asi. Mul oli tunne, nagu ma piiluksin esmakordselt mingisse keelatud ja vaid teatud ringkonnale avatud maailma – kurjuse maailma. Ja ometi tundus see kõik mulle nii ebareaalne ja mind
mitte puudutav.
Kuni päevani, mil mu parim sõber keeldus pargipingil jutlemast.
Saime seda teha vaid päeval, üks ühel, teine teisel pool letti. Sest
politsei mainis, et pargis istumine peale poe sulgemist on talle ohtlik. Ning mingi tajuga ma teadsin, et politseinikud olid seda kuulnud
suure telefonina, mis äri-raha-kuritegevuse maailmas kõige paremini toimib. See tekitas mus viha, jõuetust, kurbust, pettumust. Esimest korda mõjutas see kurjuse maailm minu elu.
Hoolimata kõigest tundsin rõõmu oma kodutänava idüllist ja eriti oma kloostrielust. Kõik teadsid, mis tänavail toimub, mistõttu ei
olnud sünnis ka meessoost sõpru külla kutsuda. Nimelt üürisin tuba
Amaneceri fondile kuuluvas endises kloostris, mis oli nagu harilik
aatriumiga Lõuna-Ameerika maja, kus sisemise aia ümber koonduvad ruumid.
Olles sageli maja ainuke elanik, kastsin aeda, korrastasin suurt
kööki, istusin maja katusel väikeses poolvarjualuses ja nautisin vaadet linnaosale ning täiskuule. Harjusin sellega, et minu üksildasse
elamusse ilmus aeg-ajalt mõni pirakas iguaan, kes teisi elanikke miskipärast hirmutas, mulle aga oli ta pigem vaikseks kaaslaseks. Nädalavahetustel kostis minu tuppa kolmest ilmakaarest tantsubaaridest
erinevate muusikamürade segu, mis häiris, kuid mille puudumine
tekitas kahtlase ja häiriva pinevuse.
Harjusin isegi 35kraadises niiskes kliimas külmkapita elama,
kuna üks esimeste päevade majakaaslasi leidis, et külmikust noaga
jää väljalõhkumine on väärt mõte.
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radiis ja põrgu
Tapmisest naudinguteni
José näitas mulle oma relva. Hoidsin seda käes. Surm ja tapmine olid
minu kätes. Nii lihtne on tappa. /2. juuni 2012/
Seisin harjumuspäraselt nurgapoekese leti ääres ja nautisin reede
hommikut. José oli kuidagi tõsine. Tema „kõik on korras“ polnud usutav. Selgus, et üks ta tuttav oli turul tapetud. Kolme lapse isa. Ta tegeles, nagu José’gi, kaupade hulgi tellimise ja edasimüügiga. Oli eelmisel
päeval hommikul vara oma kaubikust välja astunud ja kõmm, langes
surnult maha. José oli eemalt pealt näinud. „Ilmselt ei jõudnud mees
midagi mõelda ega taibatagi.“
Järgmisel päeval, kui José autos turule sõitsin, näitas ta mulle oma
relva. Nüüd oli tal see turule minnes alati kaasas. Esimest korda elus
nägin tõelist relva ning hoidsin seda. Surm ja tapmine olid minu käes.
Basurto oli see tohutu kohalik turg vaesuse ja kuritegevusega tuntud linnaosas, kus José tuttav oli maha lastud, mille eest rikkamate
perede võsukesed mind hoiatasid, ja mida samas paljud natuke vabama eluviisiga inimesed ning mitmed mu õpilased pidasid parimaks
kohaliku eluga tutvumise kohaks.
Sain üle müütidest, et tegemist on koleda ja ohtliku kohaga. Tõin
sealt kogu oma nädala köögi- ja puuviljavaru ning ka kõik muu, mida
eluks tarvis, sh traditsioonilise õlgmati, milleta ma Brasiiliast alates
enam oma Lõuna-Ameerika elu ette ei kujuta. Basurtol nautisin ka
odavaid tänavatoite – kaerajahujooki, riisijooki, värsket lulo-mahla
jms.

Arahuacos valmistavad naised kotte, mehed mütse. 

Ena Mets

Kogi lapsed võsanugadega Sierra Nevadas. Pildistamine neile ei
meeldinud tegelikult.

Põrgust šamanistliku rahuni

Kõndisin tööle ja kogu see maailm tundus mulle tõesti põrguna. Pole
vahet: kogu see viletsus, vaesus, labasus. /aprill 2012/
Rännakut kurjuseilma süvendas esimeseks hispaania keele õppimise-praktiseerimise raamatuks valitud Mario Mendoza romaan „Saatan“. Tutvustus lubas, et „Mario Mendoza on moodne Gabriel García
Márquez“.
Elasin kaunis päikeselises maailmas, Lõuna-Ameerika ilusaimaks
peetavas Kariibi mere äärses linnas, kus ainuüksi puuviljade valiku
pärast võis end tunda kui paradiisis. Kolumbia oli täis turistidest avastamata looduskauneid paiku ja teeradadest reostamata rahvusparke.
See oli äärmiselt põneva ajaloo, kuid ka kultuuriga maa.
Elades justkui Eedeni aias, sisenesin Mario Mendoza saatanlikku
maailma, mis polnud mitte juhuslikult seesugust nime saanud. Mida
aeg edasi, seda jubedam see teos mulle tundus. Aga seda enam sain ka
aru, et Mendoza räägib ühest neist paralleelmaailmadest, mis pidevalt
meie ümber eksisteerib – tõelise kurjuse maailmast. Korduvalt sain
autori peale kurjaks sellepärast, et ta toob inimesteni midagi, mida
nood saavad iga päev ka enda ümber näha. Ei tahtnud leppida selle
saamatu realistlikkusega.
Õnneks oli mul võimalus aegajalt põgeneda ka kaugemale kui
Basurto turule, linnamüürile või raamatupoodi. Minu aastatepikkune unistus ja eesmärk oli pääseda Lõuna-Ameerika põliselanike
keskele. Brasiilias olid legaalsed teed arusaadavalt keerulised olnud.
Kolumbias aga leidsin end ühel märtsikuu päeval seismas arahuacode
põlisrahvuse kogukonna liikme Felipe ees väikeses külakeses 300 km
Cartagenast kirdes. Öömaja pakkus tol õhtul mulle piirkonna arahuacode komissari pere, kusjuures komissar ise oli šamaan.
Võtsin ette tervelt kolm lühikest retke selle rahva juurde – pikemaid
minu tööajad ja puhkuste vähesus ei lubanud. Eelnevaile teadmistele
mongoolia šamanismist lisandusid arahuacode omad.
Võõrustaja tegi mulle mõtete puhastamise rituaali ning andis kaasa esivanemate kaitsevaimud. Näiteks matavad arahuacod peale lapse sündi platsenta „maailmapuu“ alla (šamaani poolt valitud puu, kus
on meditatsioonikoht), et saaks hiljem sinna tagasi pöörduda, kui inimesel elus haigusi-probleeme tuleb. Sest kõik tuleb juba sünnieelsest
ajast. Nende valge müts tähistab Sierra Nevada (Kolumbia kõrgeimate mägede) lumiseid tippe. „Ja Sierra Nevada on paik, kust sai alguse
inimkond – just seepärast meid sinna tõmbabki,“ selgitati mulle.
Esivanemate energiaga täidetuna naastes, oli üks naabermaja politseilindiga ümber piiratud ning politseinikud sagisid seal mitu päeva
järjest. Tapetud meest seostati juttudes narkootikumidega. Ümberkaudsed tantsukohad jäid mõneks päevaks suletuks. Kuuldavasti pidi
seal veel mingit madinat tulema.

Puuvili, mis lõhnab nagu prantsuse juust ja on vürtsikas nagu tšilli.

Arahuaco koolilaps.

Kui tihti küsisid mult kohalikud traditsioonilist küsimust: „Kas sulle
meeldib Kolumbia?“ See küsimus on mulle alati raske olnud, ükskõik kas
Eesti, Prantsusmaa, Brasiilia, Kolumbia või mõne muu maa kohta. Mul
le meeldivad kõik kohad, ja ei meeldi ühtaegu. Aga seal, Kolumbias, kui
hakkasin uskuma, et minu ellu pidi Kolumbia tooma tõelise kurjuse, ehkki
see maa on tegelikkuses ka paradiisi sarnane, siis jõudsin järeldusele, et…
…maad ei ole selleks, et meile meeldida või mitte meeldida, vaid selleks,
et anda meile võimalus õppida, mõista ja avastada. /juuni 2012/
Loo autor (keskel) koos brasiillase Ricardo ja kuubalanna Mariga.
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Kaks sääske sõitsid tandemiga. Korraga röögatas esimene:
“Ai, kurat!”
“Mis lahti?” küsis teine.
“Kärbes lendas silma!”
***
Junn ujus rentslis ja märkas
enda kohal miilitsat.
“Tere, ametivend!” hõikas ta
rõõmsalt.
“Mispoolest ma sulle ametivend olen?” küsis miilits.
“Noh, kuidas ei ole siis!? Me
ju mõlemad siseorganitest!”
***
“Ta on väga keskpärane arst,
aga inimesena harukordselt
sümpaatne. Kunagi ei sekku
ta jutu vahele. Oskab haiget
kuulata, ei kiirusta. Aga millised
rohud on mulle vajalikud, tean
ma ise. Ta on alati minu valikuga rahul ja ei püüagi mind
ümber veenda. Ta on nüüd
meie uus perearst!”
***
Iisakul sündis poeg. Ta läheb
rabi juurde ja küsib:
“Rabi, kuidas ma peaksin
oma poja sisse kirjutama:
kas üks aasta varem - siis ta
läheb üks aasta varem kooli,
või üks aasta hiljem - siis ta
kutsutakse sõjaväkke üks aasta hiljem?”
Rabi mõtleb kaua ja ütleb
siis:
“Aga kui teda sisse kirjutada
nii, nagu ta tegelikult sündis?”
“Vaat see on alles geniaalne idee, selle peale poleks ma
tulnud!”
***
Lennuk reisijatega pardal
teeb õhus äkitselt surmasõlme. Reisijad on šokiseisundis.
Salongi astub naeratav noor
stjuardess ja lausub:
“Närveerimiseks pole põh-

just! Lenduril on nohu ja sel
kombel tilgutab ta rohtu ninna.”
***
Turistid tollipunktis:
“Kas teilt leiti midagi?”
“Leiti prillid. Ma otsisin neid
juba kaks päeva!”
***
“Härra kohtunik, ma päästsin möödunud aastal teie naise uppumissurmast!”
“Kohtualune! Missugused
süüteod on teil veel hinge
peal?”
***
Moskva metroos istub neeger ja loeb juudi ajakirja. Kõrvalistuv Rabinovitsh patsutab
neegrit sõbralikult ja lausub:
“Kuulge, ons teil sellest veel
vähe, et neeger olete?!”
***
Kaks sõbratari omavahel:
“Ma kuulsin, et sa poseerisid
kuulsale kunstnikule?”
“Jah! Maali nimi on “Eeva ja
uss”.
“Huvitav, kes talle Eeva
modelliks oli?”
***
Politsei sai kätte salaviinategija.
“Kas te ei teadnud, et salaviina valmistamine on kriminaalkuritegu?”
“Teadsin küll! Aga mind see
ei heiduta. Tegin salaviina ja
teen edaspidigi!”
“Me paneme su istuma!”
“Mis siis! Poeg hakkab tegema!”
“Me paneme su poja ka kinni!”
“Pojapoeg hakkab tegema!”
“Paneme su pojapoja istuma!”
“Aga selleks ajaks tulen juba
mina vanglast välja!”

ristsõna
Ristsõna

Seitse
psühhopaati
Komöödia, alla 14 a keelatud
Linastub Cinamonis 9.11 kell 14.45
Rahvatarkus ütleb – „ole oma soovidega ettevaatlik – need võivad täituda“. Stsenarist Marty
(Colin Farrell) on valmis andma kõik loomingulise inspiratsiooni eest. Tema palvet võetakse jõuliselt kuulda – tema suhteliselt hullud
semud Hans ja Billy (Christopher Walken ja
Sam Rockwell) röövivad inimeste lemmikloomi
ning nõuavad nende eest lunaraha. Kuni päevani, mil nad valivad vale koera. Viimase omanik
on nimelt ebastabiilse psüühikaga maffiaboss
(Woody Harrelson). Naljakas? Marty jaoks kohe
kindlasti mitte.

20.45; 12.11 kell 12.45, 18.45;
13.–15.11 kell 12.45, 14.45
Eestlanna Pariisis

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9.11 kell 14, 18.15, 19.15; 10.–
11., 13.–15.11 kell 14, 18.15,
22.20; 12.11 19.15, 21.45
Deemonid
9.11 kell 17.15; 10.–11.11 kell
13; 12.–15.11 kell 17.30 Frankenweenie
9.–11.11 kell 14.45; 12.–15.11
kell 22.15 Seitse psühhopaati
9.11 kell 12.30, 15.15, 18.30,
21.30, 22.15; 10.–11.11 kell
12.30, 15.15, 17, 18.30, 19.45,
21.30, 22.30; 12.–15.11 kell
12.30, 15.15, 18.30, 21.30 007
Skyfall
9.11 kell 12.15, 14.15;
10.–11.11 kell 11.30, 13.15;
12.–15.11 kell 12.15, 14.15, 18
Zambesia (eesti keeles)
9., 12.–15.11 kell 22.30; 10.–
11.11 kell 22 Pahaendeline

9., 12.–15.11 kell 16.25; 10.–
11.11 kell 15 Kummi-Tarzan
9.11 kell 15.45, 20; 10.–11.11
kell 19.15, 20; 12.–15 kell 20
Metslased
9.–11., 13.–15.11 kell 12,
16.15, 20.30; 12.11 kell 12,
17.15 Seenelkäik

kuni 10.11 raamatunäitus Inimese tee: Karl Ristikivi 100
kuni 10.11 raamatunäitus
Tartu väikekirjastusi 2: kirev
rida “Istandikust” “Salapolizeinikuni”

Tammelinna
raamatukogu
kuni 21.12 fotonäitus Päev,
mil pimedus võitis valguse

Kontsert
Tartu ülikooli aula
11.11 kell 14 juubelikontsert
Tartu Rahvaülikool 25!

Vanemuise
kontserdimaja
10.11 kell 17 XVIII LõunaEesti meestelaulu päev

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 30.11 Rukkilille lasteaia
näitus Värviline sügis
kuni 1.12 harrastuskunstnik
Viive Kösti maalinäitus Rõõm
värvidest

9.11 kell 12.45; 10.–11.11 kell
11; 12.–15 kell 13.30, 15.30
Hotell Transilvaania (eesti
keeles)

Linnaraamatukogu

9.–11.11 kell 13.30; 12.11 kell
16.45; 13.11 kell 14.45, 16.45,
18.45; 14.–15.11 kell 16.45,
18.45 Lootus tärkab

kuni 10.11 Liive Koppeli õlimaalide näitus Sammuke
lähemale

9.11 kell 12.45, 20.45;
10.–11.11 kell 11.30, 17.15,

kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95

kuni 10.11 Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist

Käsitöötarbed
Lõunakeskuses, Ringtee 75, Tartu
Vikkel OÜ, e-mail: info@vikkel.ee, tel. 740 2216
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Liiva, mulla, kruusa, täitepinnase,
kasutamata, 76x46x57 cm) ja 120
Küt
talvel?
ehitusprahi vedu ja müük. Multil veeboiler. Asuvad Tartus, saab

4toal mug korter Tartus Mõisavahe tn (kena, heas korras, 47 000 €).
Tel 5841 7373.

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

4toal mug korter Äksis Saadjärve
ääres (korralik, suur keldriruum,
26 000 €). Tel 5841 7373.
Ehitus- ja remonttööd.
Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 51 66 152, www.ramest.ee.
Ehitus, remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd jm. Tel 5858 6953.
Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojustamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.
Pakun teenust 20 t JCB roomikekskavaatoriga (tiikide kaevamine, teede ehitus, planeerimine jne).
Hind kokkuleppel. Tel 508 0065.

3-4toal korter. Tel 507 4635.

Paigaldame puistevilla LõunaEestis. Tel 506 7846.

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

2toal korter Tartus Alasi tn (II k,
korralik, renov, rõdu, 46 000 €).
Tel 5841 7373.
2toal mug korter Äksis Saadjärve
ääres (aiamaa, 15 000 €).
Tel 5841 7373.
2-toal renov korter Tapal (omanikult, 4500 €). Tel 554 1558, Olga
3toal mug korter Varal (kena,
rõdu, hea asukoht, 16 000 €).
Tel 5841 7373.

Pottsepatööd. Vajadusel materjalid ja konsultatsioon. Tel 503 2665.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.

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

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

Müüa Pekingi koera kutsikad
(emased, tõutunnistus, järelmaksu
võim, vt www.magicrivulet.net).
Tel 514 8998.

3toal korter Karlovas (I k, uues
2korruselises majas, gaasiküte,
köögimööbel, nõudepesumasin,
ülimadalad kommunaalid, parkimiskoht hoovis, otse omanikult,
380 €). Tel 505 4018.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
2-toal korter. Tel 502 2728.
Naine üürib 1toal korteri või toa
eramajas (mööblita) pikemaks
ajaks. Tel 5555 6460.

ADR- ja ametikoolitused. A-,
B-, C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused 19.–21. novembril 2012.
Kursuse tasu 240 €. Tarkvara saab
osta hinnaga ZWCAD 2011 Standard litsents 330 €, ZWCAD 2011
Professional – 390 €, AviCAD 2011
Professional – 450 €. Käibemaksu
ei ole. Info www.zwcad.ee,
tel 5388 9110.

Seicom Uksetehas võtab tööle puittoodete lihvija-viimistleja. Soovijail
võtta ühendust tel 5558 3977 või
saata meil tiit@seicom.ee.

Põllumajandus
Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

Riided

Sõidukid

Küte

Rahvalikud kandlelood ja laulud.
Info simmaniduo@gmail.com või
tel 504 3202. Kandlemees Sander.

Veoteenus Ford Transitiga
(kandejõud 1,2 t; 1 km / 0.50 €,
1 tund linnasõitu 10 €, miinimumtasu 10 €). Tel 503 9926.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B,
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7800, 5836 7801.

Tervis

Ostan vanu (enne 1945. a) raamatuid, Kaitseliidu, sõjaväe ja R.
Tavasti märke. Tel 5649 5292.

Ostan vanu (enne 1945. a) raamatuid, reklaamsilte, märke, nõusid,
postkaarte. Tel 5649 5292.
Ostan vanu reklaam- ja uksesilte,
(reklaam-) kirjadega lauanõusid,
muud vanavara. Tel 5649 5292.

Tantsuõhtu – mängib ansambel
Jeti. Dorpati konverentsikeskuses 11.11 kl 19. Info tel 511 4081.

Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik. Tel 5680 7666.

Tantsuõhtu koos õpetusega
Tiigi seltsimajas 23. nov ja
28. dets kl 20. Tel 511 4081.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma annab kiiresti laenu. Tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga tel 5199 7679.
Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Uus kogus erinevat halli villast
lõnga 6/2 15 €/kg. Aardla
Kaubandus OÜ (Dentese hoov),
E–R 10–16, L 10–14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teated

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

Kingi õnne oma perele!
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu,
tel 505 8381.
Tervise Qigongíi päev Tartus.
10. nov kell 10.30 Tähe 4 (Tartu
Erakool). Info tel 509 1279, Mart

Kasutatud riided Euroopast ja
käsitöö. Pood Roheline Laegas,
Võru 28. E-R 10-18, L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 8.–10. novembril kl 10–16
Tiigi 55, Tartu Laste Turvakodu.

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

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

Pakun tööd

Rahvusvaheline firma otsib KLIENDITEENINDAJAT / IT KASUTAJATOE OPERAATORIT, kes peale
inglise keele räägib suurepäraselt
ka soome või norra/rootsi/taani
keelt! Oluline: huvi uute IT-oskuste
õppimise vastu. Töö asukoht Tallinn, Tartu. Tel 5622 3009, laura.
ruul@barona.ee.

Ostame tehnilist ja lauahõbedat,
Vene kontaktoreid, autom kaitselüliteid, trükkplaate, kondekaid, transistoreid, mikroskeeme.
Tel 5458 3370.

Raamatupidamisteenus. Lemmarix OÜ, tel 776 8644, 5554 1869.

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

Harvesteri operaator ootab tööpakkumisi. Tel 5627 3935.

osta ka eraldi. Tel 552 9444.

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

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

Otsin tööd

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

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Kinnisvara müük

lifti, kalluri ja treileri teenus (10 t).
Konteinerite rent ja vedu. Hind 20
€/h või 0,7 €/km. Tel 5852 3333,
laur12@hot.ee.

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

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

Teenus

Tel 5366 5327

Kinnisvara ost

Materjal

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

Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.
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Muu
Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Küttesüsteemide hooldus ja san.
tehnilised tööd. Tel 516 6836.

Müüa saunaahi (valmistatud 2002,

LEIA SOBIV HIND

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

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

4toal korter Tabiveres (korralik,
omanikult, 32 000 €, sh garaaž,
köögimööbel). Tel 527 3628.
4toal korter Tartus Tähtvere tn
(0 k, kena, vajab mõningast
remonti, 35 000 €). Tel 5841 7373.

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

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

Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Haldjakese lastehoid pakub teie lapsele aastaringselt mängu-ja
hoiukohta ning tunnihoidu. Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 aastat.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
Tel 56615431

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

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

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

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 5647 2291
www.targatervis.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
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Prillid!
Läätsed!
Päikeseprillid!
Lai valik
Parim kvaliteet
Professionaalne teenindus
Tallinnas Endla 12 kaupluses prillid kiirtööna!
Püsiklientidele alati soodsamad hinnad ja eripakkumised.
TALLINN
Pärnu mnt 10
telefon 627 0110
E-mail: parnumnt@eagle-vision.ee

TARTU
Tasku keskus, Turu 2
telefon: 733 3938
E-mail: tartu@eagle-vision.ee

Endla 12
telefon 662 1150
E-mail: endla@eagle-vision.ee

Lõunakeskus, Ringtee 75
telefon: 731 5638
E-mail: lounakeskus@eagle-vision.ee

Paldiski mnt 102 (Rocca al Mare
kaubanduskeskuse 1. korrusel)
telefon 665 9105
E-mail: rocca@eagle-vision.ee

PÄRNU
Rüütli 39
telefon 445 1900
E-mail: parnu@eagle-vision.ee

RAKVERE
Põhjakeskus, Tõrremäe
telefon 326 0500
E-mail: rakvere@eagle-vision.ee

Kaubamajakas, Papiniidu 8/10
telefon 445 5979
E-mail: kaubamajakas@eagle-vision.ee

www.eagle-vision.ee
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