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ILUTOODETE OUTLET TARTUS KÜÜNI 5B. KOGU KAUP ALATI
KUNI -85% TAVAHINNAST! OSTA JÕULUKINK MEILT!

9.95

3.25

Versace Man Eau Fraiche
kinkekomplekt 19,95

L'Oreal Studio Secrets

13.95

Lacquer huuleläiked

3.99

KÜÜNI 5B, TARTU
Sally Hansen Insta Dry
WWW.ILUBOX.EE
küünelakid

9.95

19,90

9.99

Lacoste Dream Of
Pink Body Lotion

9,15

Calvin Klein IN2U Men Deostick

3.90
Pildid on illustreerivad. Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

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

SNICKERS WORKWEAR
WINDSTOPPER® talvemüts
art 9093/0418

TASUTA*

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter talvejope

TASUTA*

TAVAHIND 35.- €

art 1319/0404

talvemüts

-10%

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

(väärtus 35.- €)
art 9093/0418

kehtib ka mütsi
pakkumisega

SNICKERS WORKWEAR
Power Winter talvejope
art 1119/5804

84.- €

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

TAVAHIND 110.- €

SOODUSHIND 99.-

€

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

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

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
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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EKSPERIMENT

Politsei otsib
pealtnägijaid

14. novembril kella 14 ajal juhtus liiklusõnnetus Tartus Aardla ja Tamme puiestee tänava
ristmikul jalgratturi ja sõiduki Ford Mondeo
vahel.
14. novembril kella 20.38 ajal juhtus liiklusõnnetus Tartus Sauna ja Ujula tänava ristmikul, kus mööda Sauna tänavat liikunud sõiduk
VW Bora põrkas ristmikul vasakpöörde sooritamise ajal kokku vastassuunas otse liikunud
mopeediga Piaggio. Mopeedi juhtinud noormees sai vigastada ja toimetati haiglaravile.
Ööl vastu 16. novembrit kahjustati Tartus
Kaunase pst 10A juures punast värvi sõidukil
BMW vasakpoolne tiib. Väidetavalt tegi seda
üks traktor.
18. novembri öösel teatati politseile, et
Tartus Mõisavahe 15 juures sõideti otsa halli
värvi sõidukile Toyota Avensis. Väidetavalt
põhjustati otsasõit musta värvi sõidukiga
Volkswagen Golf.
19. novembril teatati, et Mäksa vallas Melliste külas on põllul sõidetud vastu elektriposti.
Ööl vastu 19. novembrit sõideti Vara vallas
Vara külas Vanamõisa 2 maja juures külge
sinist värvi sõidukile Toyota Corolla ja mõlgiti
parempoolne esiuks. Sündmuskohale jäid
maha tumerohelist pärlmuttervärvi tükid.
19. novembri õhtupoolikul avastati, et
Puhja alevikus Reku tee 3 vallavalitsuse ees
on külge sõidetud elektriautole Mitsubishi
ning muljutud sõiduki tagaosa.
Ööl vastu 20. novembrit sõideti Tartus
Kaunase pst 55 maja juures külge sõidukile
Škoda.
Politsei palub kõigil nende juhtumite
pealtnägijatel endast teada anda telefonidel
730 8814 või 110.

Uued pingid
Ihaste teel
Ihaste kergliiklustee äärde paigaldati kuus
õrsistet. Õrsiste ehk istumisreeling on
populaarne alternatiiv klassikalisele istepingile – sellel saab nii jalgu puhata kui erinevaid venitusharjutusi teha. Istumiseks on
mõeldud ülemine palk, jalgade toetamiseks
alumine. Kindlasti võib aga jalgu puhata ka
alumisel palgil istudes.
Uued pingid paigaldas linn ka Vaksali
tänava parki. Sinna pandi uued disainpingid, nagu sealsel mänguväljakul juba eelnevalt olid. Endised Vaksali pargi pingid viidi
Jõgeva maantee äärse kergliiklustee ja A.
Le Coq’i spordimaja taguse kergliiklustee
äärde.
Kuus õrsistet Ihaste kergliiklustee äärde
tarnis ja paigaldas OÜ Vivocard Plus. Koos
paigaldamisega maksid õrsistmed 2088 €.

Ülikooli pääseda on
lihtsam kui kainerisse
Kolm meest, kolm õlut –
vana hea sooduspakkumine. Ontlik esmaspäev
hõredalt rahvastatud
keldrilokaalis. Miski ei
viita ogarusele, mis kohe
lahti läheb.

na eest löövad silmad särama.
Kuid baaridaami üllatuseks ei
ole mul kavaski ümbruskaud
setele välja tegema hakata, selle
asemel kummutan kuus ports
jonit järjest kõrist alla.

Kraad kangemaks

planeeritud hommikusest lõh
kuva peaga kirjasõna tootmi
sest midagi välja. Kahju, jõudsin
end juba võrrelda “Mein Kamp
fi” kirjutava Adolf Hitleriga:
vangistuses, hüljatud, sõnades
se vormimas esialgu vaid endale
arusaadavat mõtet…

Lööme küll kokku, ent kal
lutama hakkan üksi. Mina olen
tänase õhtu staar, teised kõi
gest tugiisikud. Siht on selge:
õhtu tuleb lõpetada plate peal.
Esimene õlu läheb mõne
sõõmuga – algus tõotab head.
Kas peaks rahulikumalt võt
ma? Liiga vara ei tasu ka koha
le jõuda, muidu peab hommi
kut oodates pikalt puuris vaev
lema. Ah, vahet pole: täna pole
mingit põhjust tagasi hoida.
Sõbrad muljetavad enda ja
lähedaste kogemustest. Päris
üllataval kombel on napsiga
liialdanute ja luku taha teisal
datute ridadesse kuulunud iga
ti viisakaid kodanikke. Tunnen
end kõrvalejäetuna: minul sei
sab enesetõestamine veel ees.

Hoopis teine asi! Süüa ka
Uinak pargipingil
võtame? Kas tasub… tühja kõhu
Kolleegium otsustab, et aeg
peale hakkab ju paremini pähe.
on tegutseda. Kõiki ootavad
Pigem veel õlut juurde, segami
homme kohustused ja kauem
ni juues peaks niitma küll.
ei jaksa keegi entusiastliku
Kõrvus kõlavad vastand
le joomisele kuiva suuga kaasa
likud jutud. Paistab, et ühist
elada. Niisiis tuleb ülejäänud
arusaamist kaineri kontsept
seltskonnast irduda ja kõrt
sioonist pole. Ühed väida
sist vaid mõnekümne meet
vad, et hommikul välja saa
ri kaugusel, linna keskvälja
miseks peab “nulli” puhuma,
kul, pingile pikali heita. Samal
teised lükkavad selle teooria
ajal pöörduvad abimehed kor
ümber. Mõne infokillu koha
rakaitsjate poole, avaldades
selt saab iga kinnipeetav pri
muret linnapilti rikkuva pildi
vaatse kambri, teised hirmu
tu joodiku pärast. Mis mulje
tavad asotsiaalse seltskonnaga.
meist nii küll turistidele jääb?
Küll aga saab selgeks, et aja
Küllap kõik, kes kunagi
kirjaniku lahutamatud abilised
mõne röövmõrvast vähemtõsi
pastaka ja pööratavate lehte
se väljakutse teinud on, teavad,
dega märkmiku näol olen kaa
et ega see politsei nüüd välgu
sa va r u
Kõik, kes kunagi röövmõrvast nud asja kiirusel just kohale ei lenda.
Niikaua peab ühiskond minu
Tar
vähemtõsise väljakutse teinud tult.
sugust eluheidikut enda silme
gemad tea
on, teavad, et ega politsei just vad rääki all taluma. Ülikoolilinna vaim
sust kandev suudlevate tuden
da, et 1920-1940
kõik
välgukiirusel kohale ei Tartu
lenda.tööstus
gite veest nõretav skulptuur
i s i k l i k ud
Pagan, see õlu ikka ei toi
sädelevaNarva
raehoone
ees… ja sel
asjad ehete ja rõngasteni välja
mnt 23
T-L 11-18
da, võibki lürpima jääda. Tuleb
le kõrval end keset esmaspäeva
korjatakse kinnipeetavalt
enne
Http://linnamuuseum.tartu.ee/
kangema peale üle minna. Eri
kapsaks joonud üliõpilane, kes
kambrisse sulgemist
ära, et ta
pakkumise leiab sellestki vald
pole suutnud isegi taksopeatu
endale või teistele ohtu ei kuju
konnast: kuus pitsi viie hin
sesse komberdada. Ligi mul
taks. Nii ei tule vaimusilmas

Tartu Linnamuuseumis

EESTI TÖÖS ON EESTI KULD

NÄITUS

Helmer Hallik
arestimajade juht
Arestimajja toimetatakse
inimesed, kelle elu ja tervis
on ohus, või kes on näiteks oma joobest tingitud
agressiivsusega ohuks teistele kaaskodanikele. Patrull
hindab, kas on tarvis isikut
arestimajja kainenemisele
paigutada. Antud juhul oli
tegu päevase ajaga, inimene suhtles ametnikega küllaltki adekvaatselt, oli rahumeelne ja puudus oht tema
varale või elule. Öisel ajal
ähvardab linnas joobnudpäi
tukkujad suurem oht, mistõttu tuleb siis arestimajja
sõite ette sagedamini.

le siiski keegi ei astu ja tervise
vastu huvi ei tunne. Meie kar
mil põhjamaal on igaüks oma
õnne sepp: vaata ise, kuidas ja
kas üldse siit pingilt püsti saad.
Viimaks tajun siiski läbi
suletud silmade vilkurite
kuma. Mõne hetke pärast järg
neb raputus: “Mis teed siin?”
Jätan endale õiguse mitte rea
geerida. See peaks ju taga
ma, et kontaktivõimetu, kuid
samas ka mitte agressiivne
kodanik pikema jututa välja
magama toimetataks.
Siis aga täiesti uskumatult
humaanne avaldus: “Tahad,
viime su koju?” Mida põr
gut, olete mingi taksofirma

või? Igas teises olukorras tun
duks väljapakutu muidugi igati
mõistliku ja loogilise lahendu
sena: miks mitte juhatada väsi
nud teeline kõigest mõnesaja
meetri kaugusel asuvasse kor
terisse, selle asemel et ta tei
se linna otsa vedada. Säästaks
nii kütust kui aega tähtsamate
korrarikkumiste jaoks.
Ent hetkel võtab selline pak
kumine mu tummaks. “Mul
ei ole kuskile minna,” suudan
vaid vastu lämiseda. “Miks sa
tuled siis siia?” lajatab terav
keelne ametnik omakorda.

Suletud paradiisiväravad
Otsustan kommunikatsioo
nist loobuda ja end uuesti kassi
na kerra tõmmata. Nüüd peak
sid korrakaitsjad ju ometi taipa
ma, et ma lausa kerjan karistust
üheöise vangistuse näol.
Vastupidi: ekipaaž keerab
mulle selja ja lahkub. Minu
kodanikuallumatusest pole
neil sooja ega külma. Lootuses,
et ehk tullakse uute jõududega
tagasi, ootan veel veerandtun
nikese, kuid siis hakkab külm
liiga tegema ning tuleb kõrva
lise abita koju jalutada.
Paradiisiväravad jäävad mul
le suletuks. Ülikooli pääseda
oli ka kergem.
Margus Tamm
Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

355.-

95€

JÕULUVANA
TARTUS, VÕRUS JA PÕLVAS
Tel 553 8019
www.hot.ee/joulutaat

JÕULUVANA
LASTEKAUPADE JAE-

JA KOMISJONIMÜÜK.

TARTUS, VÕRUS JA PÕLVAS

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus,
Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 553 8019
www.hot.ee/joulutaat
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee
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Lugeja kiri
Lugeja
Lõviosa linna eelar-

vest haukab haridus

Vanemuise
prožektorid
Miks on Vanemuise kolm võimast
valgustit suunatud üle tee asuva
pargi poole? Need on kontserdimaja poolsel katusel ja näitavad
üle Vanemuise tänava pargi suunas. Mis eesmärgiga? Palju elektrit
nende peale kelle kaukast kulub?
Miks peavad prožektorid hiilgama
ka keset päist päeva?

Kulvo Tamra
Vanemuise kontserdimaja direktor
Valgustid kontserdimaja katusel
on ammune linnavalitsuse poolt
algatatud projekt valgustamaks
Vanemuise kontserdimaja vastas
asuvat pimedat parki ja ilmestamaks puuvõrasid.
Prožektorid on madala voolutarbimisega ja ühendatud kontserdimaja välisfassaadi valgustusgruppi. Tartu ei tohiks olla pime
linn, kui vähegi ressursid lubavad,
püüame omalt poolt aidata kaasa
ja ilmestada valgusega pimedat
aega.
Kui need prožektorid peaksid
linnakodanikke häirima (liiga valge), saame alati välja lülitada. Kahjuks on Tartus pimedaid piirkondi
piisavalt! Vastuküsimusena sooviks
teada, kas linnakodanikul on soov
linnavalgustus välja lülitada, nagu
on teinud seda Tallinna linn kulude
optimeerimiseks.
Maja fassaadi soojustamise tõttu
muutusid ka öövalgustite valgusandurite asukohad. Seetõttu käib
praegu veel häälestamine kellarelee ja valgusanduri programmides,
see puudutab ka pargiprožektoreid. Palume kannatust!
Välivalgustus seadistatakse
põlema pimedal ajal kell 17–01
öösel ja hommikul kell 7–9. Kolm
prožektorit tarbivad tunnis kokku
450 vatti.

Tartu 2013. aasta eelarve
keskendub uute lasteaiakohtade loomisele,
koolide õpi- ja linna elukeskkonna parandamisele. Samuti tõusevad kultuuri- ja sotsiaaltöötajate
palgad.
Eelarve kogumahuks on
151,7 miljonit eurot, mis on 14%
enam kui tänavu.
„Uute lasteaiakohtade loo
miseks on kavandatud 3 mil
jonit eurot. Rajatakse kõnni
teid ja jätkub Emajõe kallaste
rekonstrueerimine ning ida
ringtee ehitus, mis aitab luua
Tartus järjest mugavamat ja
keskkonnasõbralikumat elu
keskkonda,“ kommenteeris lin
napea Urmas Kruuse.
Haridusse investeeritakse kok
ku 6,1 miljonit eurot. Plaanis on
avada 13 uut lasteaiarühma, mil
lega luuakse üle 200 uue koha.
Remonditakse koole ja lasteae
du, Tamme gümnaasiumi ja täis
kasvanute gümnaasiumi tarbeks
ostetakse uus hoone, mis ehita
takse koolide jaoks ümber.

Tulud kasvavad
Sildade, teede ja kõnniteede
ehituseks kulub 28,7 miljonit
eurot. Jätkub Tartu idapoolse
ringtee ehitus ning alustatakse
Sõpruse silla remondiga.
Tulubaasi peaks kasvatama
füüsilise isiku tulumaksust
laekuv summa, mis eeldus
te järgi tuleb uuel aastal 6,5%
tänavusest priskem, investee
ringud (toetused, vara müük ja
finantstulud kokku 30,8 miljo
nit eurot), finantseerimistege
vuse tulud (19,8 miljonit eurot)
ja likviidsete vahendite kasutu
selevõtt (2,8 miljonit).
Põhitegevuse kuludeks on
kavandatud 93 miljonit (kasv
5%) ning üle poole sellest nee
lab hariduse valdkond.

Toetused
30,4 mln

Müük
14,2 mln
Muud
0,3 mln

TULUD

Sotsiaalne kaitse 8,4 mln
Valitsemine
8,2 mln
Kultuur
7,4 mln

KULUD

Keskkond
5,6 mln

92,9 mln

Elamumajandus
2,1 mln

Haridus 49,6 mln

Avalik kord 0,3 mln
Põhitegevuse tulude ja kulude
vahe on 5,4 miljonit eurot. „Tulemu
sega võime rahule jääda ja hea saa
vutus on see, et investeerimistege
vuse kuludeks planeeritakse kokku
42,9 miljonit eurot ehk 12% enam
kui käesoleval aastal. Eelarve koos
tamise protsess oli tegelikult väga
pingeline, sest esialgsed taotlused
ületasid reaalseid võimalusi üle 20
miljoni euro,“ rääkis Kruuse.
2013. aasta lõpuks on linna lae
nukohustused 50,9 miljonit eurot
ehk pea 3,9 miljonit rohkem, kui
see on praegu. Suurima muutuse
na selles valdkonnas tagastatakse

Tervishoid
0,4 mln

Depfa Bankile 8,2 miljonit, samas
plaanib linn emiteerida ligi 20
miljoni eest võlakirju.
„See, kas emiteerime võlakirju
või võtame laenu, oleneb finants
turgudel toimuvast,“ ütles rahan
dusosakonna juhataja Külli Lust.
„Emiteerimine on tavapärane tege
vus, seda on kogu aeg tehtud. Kes
partneriks saab, oleneb pakkumis
test.“
600 000 eurot loodab linn saa
da maa müügist, soovides võõran
dada kinnistuid eelkõige Ropka ja
Ravila tööstuspiirkonnas.
Rasmus Rekand

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.

Sotsiaalministri määruse nr 23 «Ravimi kliinilise uuringu
teostamise tingimused ja kord» järgi: See on teaduslik
uuring, millega võib kaasneda oht osaleja tervisele.

Talvevalgus

Teisipäeval, 27. novembril kell
14.15 esineb Tartu ülikoolis Läti
esimene naispresident dr Vaira
Vike-Freiberga. Rahvusvahelise
loengusarja „Kapuscinski Lectures“ raames saab kuulata tema
avalikku ettekannet, mis arutleb
uute Euroopa Liidu liikmete rolli
üle abiandjatena.

Reedel, 23. novembril kell 17
avatakse kunstimuuseumis eesti kunsti talveteemaliste maalide
näitus „Talvevalgus“, kus enam kui
40 kunstniku töödega ekspositsioon ulatub baltisaksa kunstnike
ülima peenusega detaili kujutavatest olustikumaalidest ja pallaslaste mahlakast maalilisest realismist
kaasaja autorite sümboolsema ja
metafoorsema loominguni.

Virutati kilpkonn

Maksud 53,5 mln

Kas Võitlete
depressiooniga?

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

Läti presidendi loeng

Vello Lään kutsub
kohtama

Vabanege sammhaaVal depressioonist

Uuringust osavõtt on vabatahtlik.

lausega

98,4 mln

Majandus
10,9 mln
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Mängud toimuvad Tartu Ü likooli Spordihallis
pilet 4 EUR ja 2 EUR
www.skduo.ee

18. novembril ajavahemikul kella
14–15.30 varastati Tartus Lõunakeskuse zookauplusest punajala
tõugu tumeda kilbiga kilpkonn,
kelle müügihind on pisut vähem
kui 2000 eurot.

Jooksukostüüm toob
auhinna
24. novembril peetaval esimesel
Novembrijooksul ootab kõige
huvitavamas kostüümis silkavat
naist ja meest eriauhind. Start
antakse kell 12 Kvissentalis, Kalevi veemotoklubi juures, distants
5 km.

23. novembril kell 16.30 räägib
legendaarne raadiomees Vello
Lään laulupeomuuseumis raadiost,
raamatutest, ilmast ja maast. Meeleolu aitavad kõrgel hoida tantsurühmad Hõbeking ja Kullakesed.

Hüppa meistriks
Tartu lahtised meistrivõistlused
trampoliinihüpetes peetakse eeloleval laupäeval Visa spordihallis.
Akrobaadid on kohale oodatud
alates kella 10.

Täika Eedenis
Taaskasutuse austajatel on laupäeval asja Eedeni keskusse, kus
toimub järjekordne täika. Müügikoht on tasuta ja eriti oodatakse
raamatute, nõude, helikandjate ja
kollektsioneeritavate esemetega
kaubitsejaid.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

NAGU ISA JA POEG? Tähelepanelikumad korvpallisõbrad märkasid,
et Rocki peatreener Gert Kullamäe ja Tartut väisanud Rumeenia
klubi Gaz Metan Mediaș abitreener Milorad Perović on teatud rakursi alt vaadates hämmastavalt sarnased. 
Jassu Hertsmann

tartuekspress
Eksootiline jaapani
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Kui jalgpall jõudis Jurjevisse
See oli 1906. a, kui Tartu ja Riia venelastest tudengid pidasid esime
se igati reeglitepärase matši. Toimus see Ülejõe Krasnojarski polgu
õppeplatsil. Aasta hiljem lõid kaasa ka saksa üliõpilased. Nüüd oli
mängukohaks Tallinna ja Puiestee tänavate vahele jäänud maha
jäetud liivakarjäär, koht, kus praegu paikneb TÜ staadion. 1909. a
panid ka eestlased aluse oma meeskonnale spordiselts Abergi juu
res. Mängimas käidi Tähtvere pargis, kus püstiaetud väravapostide
vahele tõmmati põiklati asemele tugev pesunöör. 1911. a tegutsenud
Jurjevis koguni kümmekond komandat.
Järgmise aasta juulis kurdeti Postimehes, et jalgpallihuvilistel
koolipoistel ei ole enam paslikku paika vutti taguda. Mõis keelanud
Tähtvere pargis mängimi
se ära. Pealegi oli lisandu
1940. a kevadel tuli
nud uusi meeskondi just
esimest korda meie
jõustikuhuviliste töölis
jalgpalli ajaloos meist- te ning muude eraisikute
hulgast. Paljud käisid har
riks mitte mõni pealin- jutamas ja võistlemas Ees
na klubi, vaid hoopiski ti Noorsoo Kasvatuse Selt
si tütarlastekooli tuleva
Tartu Olympia.
sel ehitusplatsil. (Praegu
paikneb seal MHG hoone
koos selle ette jääva avara muruväljakuga.) Aga peagi on oodata koo
limaja ehitustööde algust ja siis ei jää enam pallimänguks sobivat
kohta. Olla loota, et uus avar spordiplats tuleb Karlova väljakule, Sal
me uulitsa serva, aga seegi pole kindel. Arvukad mängijad ootavad
igatahes himuga selles asjas selgust.
Tartu lähikonnas peetud karsketel vabaõhupidudel korraldati
mitmesuguseid jõustikuüritusi. Sportmängudest olnud kotisjooksu
kõrval üks hasartsemaid jalgpall, milles just Abergi seltsi grupe võit
nud sageli oma vastaseid.
Eesti Wabariigi peamine jalgpallikants oli teadagi Tallinn. Siia
koondusid pea kõik tugevamad meeskonnad, siin peeti naaberriiki
dega maavõistlusi ja korraldati Balti turniire. Seetõttu tuli täieliku
üllatusena, et 19. Eesti meistrivõistlustel, mis toimusid 1939. a sügi
sel ja 1940. a kevadel, tuli esimest korda meie jalgpalli ajaloos meist
riks mitte mõni pealinna klubi, vaid hoopiski Tartu Olympia. 1933. a
asutatud meeskond oli seni püsinud liiduklassi turniiritabeli lõpus,
nüüd aga korraga ärkas.
Sügisringis kaotas küll esimese matši ja tegi Eesti meistri Estonia
ga viigi, võitis aga kõiki ülejäänuid õige suurelt. Ikka 6 : 1 ja 5: 2, nii
et üldine väravate vahekord oli 26 : 9! Olympia edu seletati „leegio
näride“ meelitamisega Tallinnast Emajõelinna. Riidekaupmees Karl
Jänes juunior oli suur jalgpallihuviline ja kutsus oma Tartu ärisse
hea palga peale kaks Riksi: Richard Kuremaa ja Richard Idlase. Ka
pealinnas olid need mehed riidepoes müüjad ja mängisid sealsetes
klubides.
Resultatiivsusega paistis silma just Kuremaa – 1939. a sügisringis
lõi ta 10 väravat, neist 4 ühes mängus. Üldse olid tolleaegsed mängud
väravaterohked, 0 : 0 viiki peeti mõlemapoolseks praagiks. Polnud
siis imeks panna, et oma 70 aastat tagasi osutus Tartu Eesti jalgpal
li lipulaevaks. Jääb üle vaid käed kenasti kokku panna ja ohata: „Oh
aegu ammuseid ...“

kunst jõuab Tartusse
Filmimuusika
korduskontsert

Reedel, 23. novembril
avatakse Tartus kaks
näitust, mis toovad meie
hallides toonides sügisesse kirevaid värve ja
suurepäraseid ideid Jaapanist.
Kell 15 avatakse Tartu Lin
namuuseumis näitus „Käsitsi
valmistatud. Traditsioonid ja
tehnikad“, mis tutvustab tra
ditsioonilistest materjalidest ja
traditsiooniliste tehnikate abil
Jaapanis käsitsi valmistatud
esemeid.
Linnamuuseumi direkto
ri Merike Toomase sõnul esit
letakse näitusel kahte tüü
pi käsitööesemeid: tavapä
rastes tehnikates valmistatud
argiesemeid, nagu keraamika,
tekstiil, metallesemed, lakk
nõud, puit- ja bambusesemed
ning kunstnike poolt valmis
tatud taieseid, mille loomisel
on kasutatud töötubades aren
datud oskusi. „Külastaja saab
sellel näitusel hea ettekujutu
se jaapani käsitöö rikkusest ja
mitmekesisusest,“ lisab Too
mas. Näitus jääb Tartu Lin
namuuseumis avatuks 15. det
sembrini.
Linnamuuseumist tasub
kindlasti kiirustada Tartu üli
kooli kunstimuuseumisse,
kus kell 16.30 avatakse näitus
eksootilisest jaapani kunstist
„Puusse lõigatud pildid – jaa
pani traditsiooniline puulõi
kegraafika“.

Kurtisaanid ja geišad
„Näitusel eksponeeritakse
Eestis haruldasi, ülikooli kuns
timuuseumi kogusse kuuluvaid
18.–19. sajandi jaapani ukiyo-e
puulõikeid ja otse Jaapanist
saabunud modernset puulõi
kegraafikat.
Esindatud on kõik ukyio-e
graafika olulisemad teemad:

Eesti filmimuusika juubelikontserdid
osutusid sedavõrd populaarseks, et
5. detsembril tuleb üritus Vanemuise
kontserdimajas kordamisele.
Ettekandele tulevad silmapaistvaimad teosed filmidest „Siin me oleme“, „Nukitsamees“, „Need vanad
armastuskirjad“, „Detsembrikuumus“
jpt. Kuulmata ei jää ka Tõnu Naissoo surematud laulud filmist „Viimne reliikvia“ ega Grünbergi legendi
staatusesse tõusnud muusika „Hukkunud Alpinisti hotellist“.
Üles astuvad näitlejad Märt
Avandi ja Mait Malmsten, lauljatarid Sandra Nurmsalu ja Marvi Vallaste ning helilooja Sven Grünberg
isiklikult. Filmimees Artur Talvik
vahendab põnevaid fakte filmielust.
Muusikuid saadab politsei- ja piirivalveorkester dirigent Hando Põldmäe juhatusel.

„Remondimees“
Sadamateatris
Kabukiteatri näitleja Ichikawa Udanji I. Hasegawa Sadanobu II
(Konobu, 1848–1940).

kurtisaanid ja geišad, kabuki
teatri näitlejad, jaapani legen
did ning maastikuvaated. Pal
jude tuntud kunstnike töö
de hulgas kohtab ka kuul
said nimesid, nagu Hokusai ja
Hiroshige,“ räägib TÜ kunsti
muuseumi direktor Inge Kukk,
kes on ka üks näituse kuraato
ritest.
Vanadele jaapani puulõige
tele pakuvad põnevat võrdlust
20. sajandi jaapani kunstni
ke värvirõõmsad graafikale
hed, mis on pärit Adachi fon
di kogust Jaapanist. Näitus
tutvustab jaapani värvilise
puulõike töövõtteid ja mater
jale, rõhutades selle tuhan
deaastase tehnika omapära

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
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teatri- ja
kontserdimajas

Tantsuks
Vanemuise SÜMFOONIAORKESTER
Dirigent Tarmo Leinatamm

ning elujõudu kaasaegses Jaa
panis.
Näitus jääb avatuks kuni 15.
märtsini, kuid 22. detsembrini
on TÜ kunstimuuseum tava
pärasest (E–R 11–18) erinevalt
avatud ka laupäeviti kell 11–15.
Igal kuul toimuvad näituse
ga seotud kunstikolmapäevad,
kus tuntud lektorite abiga saab
heita sügavama pilgu jaapa
ni kunsti. Oodata on ka jaapa
ni puulõikegraafika trükkimi
se esitlust Adachi spetsialistide
poolt.
Näitused on valminud koos
töös Jaapani suursaatkonnaga
Eestis, Jaapani fondi ja Adachi
fondiga Tokyos.
Laurits Leima

Kohvikus Shakespeare

OLAV EHALA ja Lauri Liiv
Stephen Budd
Läbi Linna
Balli juhivad Maria Kallaste
ja Priit Strandberg

Vanemuislastelt
Draamatrupi TASKUMUUSIKAL
"Me teeme seda raha pärast"

Kuulsad JOOGILAULUD solistide,
ooperikoori ja sümfooniaorkestri esituses
Dirigent PAUL MÄGI

BALLETITRUPI SHOW’d
„Kaunitar ja Koletis“ ja
„Moonlight Express“

24. novembril esietendub Urmas
Lennuki kirjutatud, lavastatud ja
kujundatud „Remondimees“. Lavastuse helikujundaja on Taavi Toom
ning valguskunstnik Andres Sarv.
Mängivad Külliki Saldre, Maria Soomets ja Tanel Jonas.
„Remondimehe“ keskmes on ema
ja tütar. Nende suhted pole kõige
paremad. Võib-olla on asi selles, et
nad elavad koos ja neil pole meest
ega isa. Võib-olla on aga asi ka selles, et nad lihtsalt hoolivad üksteisest
väga. Ühel päeval satub nende korterisse remondimees Nikolas, kellel on
seljas inglitiivad. Miks? Ja mida Nikolas neis kahes naises muudab? Selles
ongi küsimus.
„Kindlasti ei ole minu kui lavastaja
ja kirjutaja sõnum ainuõige ja eksimatu, aga selles on lootust. Usku
inimesesse, kes elab „kantseliitlike“
sõnade taga. Usku, et maailm ei lakka olemast, kui üks kolmekümneaastane tüdruk meest ei leia,“ ütles
Urmas Lennuk.

ILA

Palametsa
pajatused

RAV

4

PILETID
NOVEMBRIS
SOODSAMAD!
Teatrisaalis

STEPHEN HANSENI
öökontsert

tartuekspress
Tõsine komöödia
Endla teatris eelmisel
aastal lavale jõudnud
Andres Noormetsa lavastuse „Lõpp“ eelviimane
etendus toimub 26.
novembril Sadamateatris.

23. novembril kell 18 täidab Eesti
Filharmoonia kammerkoor Tartu
ülikooli aula hõrgu Prantsuse koorimuusikaga. Flöödil soleerib Anni
Ruugla, dirigeerib Daniel Reuss.
Kontserdil kõlavad tundlikule
poeesiale loodud kaunid kooriteosed, mis on sündinud Prantsuse
kultuuriruumis eelmisel sajandil.
Kuulsate prantslaste Debussy, Poulenci ja Raveli kõrval kõlab kilde ka
saksa helilooja Hindemithi ja hollandlase Escheri loomingust, mis
on seotud Prantsuse kultuuriga.
„Esitajaile on mitmedki teosed
oma keerukuse tõttu meisterlikkuse
proovikiviks, kuulajaile pakuvad aga
põnevaid helielamusi ning on kahtlemata maiuspalaks koorimuusika
gurmaanidele,“ rääkis kammerkoori
direktor Esper Linnamäe.
Pool tundi enne kontsertide
algust tutvustab helilooja Helena
Tulve Prantsuse kultuuri ja muusikat.
Oktoobris kolm kontserti Mehhikos andnud ning äsja ülimenukalt
Viinis esinenud kammerkoor keskendub novembris ja detsembris
Eesti publikule. Peale Prantsuse
kava astutakse Tartu muusikagurmaanide ette juba 2. detsembril
Mozarti Kroonimismissaga.

Tavaliselt peetakse kas kelle
gi teise või enda elu lõpetamist
kuritööks. Leidub siiski olu
kordi, mis seavad selle hinnan
gu kahtluse alla. „Lõpp“ näitab
neid paljusid küsimusi ja küsi
tavusi, mis kaasnevad otsuse
ga võtta vastutus lõpuni enda
kätte.
Kas inimest saab nagu külm
kappi või televiisorit vooluvõr
gust välja lülitada? Kas elu lõpp
võib tulla tellitult nagu ajaleht
postkasti? Kas iga sammu on
võimalik täpselt ette planeeri
da? Kuidas tähistada oma elu
eelviimast päeva – keda peole
kutsuda? Kas niisugustes stse

naariumides on kohta ka kur
busele ja emotsioonidele või on
kõik vaid pidu ja pillerkaar, kui
nii juba on otsustatud?
Noormetsa lavastuse tuge
vus on eelkõige seotud mulje
ga tervikust, algusest ja lõpetu
sest, mis kannab autori-lavas
taja kontseptuaalset sõnumit,
küsimusi ja vastuseid, mida ta
ikka ja jälle teatrikeeles esitab.
See on sümpaatne ja vaatajale

on tähtis, et ta sellesse otsin
gusse pühendatakse. Osadus,
mis tekib teadmisega, et kusa
gil on olnud ja on praegu teisi,
kes tunnevad samamoodi, lee
vendab hirmu ja annab elujul
gust.
Lisa Stadleri kirjutatud näi
dendis mängivad Sepo Seeman, Piret Laurimaa, Ago
Anderson ja Liis Laigna.
Laurits Leima

Maakinopäev Ülenurmel
25. novembril kell 11 algab Ees
ti Põllumajandusmuuseumis
maakino-teemaline üritus.
Tartu rajooni kinomehaani
kud, kes peavad ühtlasi kokku
tulekut, tutvustavad oma tööd.
Üritus on külastajatele tasuta.
Tartust viib kohale tasuta buss,
mis väljub Vanemuise alumi
sest parklast kell 10.15 ja alustab
tagasisõitu 14.45.
Sarnaselt kümnendite tagu
sele ajale, mil põhiseansi juha
tas sisse „Ringvaade“, esitatakse
maakinopäevalgi montaaž põl

trükiarv 6. detsembril

lumajandusteemalistest filmi
dest enne mängufilmi „Ideaal
maastik” (Tallinnfilm, 1980).
„Kuni 1980. aastate lõpuni oli
maainimestel kino kõrval vähe
võimalusi vaba aja veetmiseks
ja kultuuri tarbimiseks,“ kiikas
ajalukku muuseumi koguhoid
ja ja arhivaar Kaarel Vissel. „Ka
teised meelelahutused, nagu
spordivõistlused ja tants, toi
musid sageli enne või pärast fil
minäitamist.“
Maakinopäeval saab teada,
kuidas viis kümnendit tagasi

toimusid seansid maal harili
kult rändkinoaparatuuril, sage
li kaasatoodud jõujaama suri
na saatel.
„Kaheksakümnendatel tuli
mõne aasta kestel kinokülastu
si ühe elaniku kohta maal isegi
rohkem kui linnades ja alevites.
1980. aastate lõpul ja 1990. aas
tate algul hakati maal kinovõr
ku likvideerima ja käesolevaks
ajaks on kino ka väikelinnades
juba kuriositeet,“ resümeeris
Vissel.
Kaupo Torim

44 000

dis ja Räni külas
kojukanne Tartus, Elvas, Ülenurmes, Tõrvan
ber
reklaami broneeringu tähtaeg: 3. detsem
reklaam: malle@tartuekspress.ee • 521 3038 või kaupo@tartuekspress.ee • 511 6923

we believe in wood
Ha Serv OÜ on 16 aastat pakkunud erinevaid lahendusi saunade valmistamiseks.
Kaasaegse tehnoloogia abil suudame luua atraktiivse ning mugava interjööri,
mis teeb saunamõnude nautimise veelgi meeldivamaks.
Eksperdid oleme ka profiilmaterjali, terrassilaudade ning laias valikus liistude tootmisel.
Meie põhivaraks on töötajad, kes annavad meie toodetele lisaväärtuse
ning seeläbi toovad puidu inimestele lähemale.
Otsime oma kollektiivi Tartumaal, Reolas

HÖÖVELPINGI OPERAATORIT, kes

Tööülesanded
• on tööpäeva alates õigeaegselt tööpostil
• oskab tööpinki käsitseda vastavalt kasutus- ja ohutusjuhendile
• sooritab sujuvalt ning täpselt höövelpingi terade ja mõõdu vahetuse
• mõistab lennult ja täidab meisterliku täpsusega ette antud töökäske
• peab oluliseks kvaliteetset tulemust
• peab tööpäeva lõpus töökoha koristamist meeldivaks vahelduseks
Nõudmised kandidaadile
• oled juba varem hööveldamisega tegelenud
• sinu töö kvaliteeti täiendab kiirus ning täpsus
• sul on tehnilist taipu ja oskad teostada lihtsamaid hooldustöid
• sinu kohusetundlikkus on eeskujuks ja oskad pingelises olukorras
säilitada rahu
• suhtud heaperemehelikult ettevõtte varasse
• hindad kõrgelt meeskonnatööd
• vahetustes töötamine ei ole sinu jaoks probleem
• oskad eesti keelt ja omad keskharidust
Kasuks tuleb kogemus ja tahe töötada vajadusel ka teiste
puidutööpinkidega.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, täistööajaga stabiilset tööd
ja väga toredaid kolleege. Palgasummas lepime kokku.

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

Kontakt:
Ave-Riin Bergmann (personalijuht).
Tel 730 4860, www.haserv.ee

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

Jarõna Ilo joonistus

Prantsuse
koorimuusikahõrgutis
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HOOLI ENDAST
JA OMA LAPSEST,
ÄRA KANNATA VÄGIVALDA!
Keegi ei suuda meile nii palju haiget
teha kui meie vanemad – sest nad
on meile kallid ja olulised.
Lähisuhtevägivald mõjutab ALATI peres olevaid lapsi, isegi siis,
kui vägivald pole suunatud otseselt nende vastu.
Lapsed pole mõjutatud ainult vägivalla vahetust pealtnägemisest, vaid ka sellest, et nad elavad keskkonnas, kus nende emal
on oht sattuda vaimse ja füüsilise vägivalla ohvriks.
Pidevas stressi ootuses areneb lapsel välja eriline ellujäämisoskus – ta püüab ette aimata vägivallategu ja jälgib pingsalt,
millises emotsionaalses seisus on ema – selle peale kulutab
laps jõu, mis on vajalik kasvamiseks ja arenemiseks.
Vägivaldses keskkonnas elamine mõjutab otseselt lapse tervist
– aju keemiat ja närvisüsteemi, vähendades mälu, tähelepanuning tunnete reguleerimisvõimet.
Laps kaotab kõige olulisema – turvatunde ja usalduse oma
lähedaste suhtes. Sellega koos kaob usaldus maailma
suhtes.
Ema petab end, kui loodab, et tema armastus ja püüd
korvab lapse trauma, sest jätkuvalt vägivallas elamine
tühistab selle kõik.
Ema – otsi abi, siis aitad ka oma last! Aita KOHE!

Tähtvere
avatud naistekeskus
Tähtvere Avatud Naistekeskus viib 19.-25. novembril läbi
sotsiaalkampaania, millega juhitakse tähelepanu
vajadusele toetada lähisuhtevägivallaohvriks olevaid
naisi ja nende lapsi. Kampaanianädalal toimuvad
naistekeskuses loengud, koolitused ja teavitusüritused.

www.naistekeskus.ee
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Mägiauulist pärit vanamees
sõidab esimest korda Moskvasse. Pojapoeg ostab talle
pileti Suurde Teatrisse. Pärast
etendust tunneb ta huvi, kuidas see vanaisale meeldis.
„Kõik oli tore,“ vastab vanamees, „aga kõige parem tuli
lõpus, siis kui garderoobis palituid jagati. Ma võtsin endale
kolm...“
***
Odessa ooperiteatrisse
tuleb lauljanna ja küsib:
„Öelge palun, kus teil siin
diivan on, mille peal uute artistide häält proovitakse?“
***
Pärast sümfooniaorkestri
kontserti saab dirigent kirjakese:
„Ma ei tahaks kuidagi mängida pealekaebaja rolli, kuid
olen sunnitud pöörama Teie
tähelepanu sellele, et üks viiuldaja mängib ainult siis, kui te
talle otsa vaatate.“
***
„Mu isa läks hulluks ja ma
võtsin poe üle,“ seletab gabrovlane kliendile.
„Väga hea,“ vastab see,
„sel juhul saate te mu krediiti
pikendada.“
„Ma kardan, et te ei saanud
minust hästi aru - mitte mina,
vaid mu isa läks hulluks.“
***
Gabrovlasele lubatakse uut
tööd ja mees tunneb huvi, kui
suur palk on.
„Algul seitsekümmend levi.
Hiljem, kui olete juba kogemusi omandanud, võib see tõusta
kuni saja levini.“
„Hea küll,“ ütleb gabrovlane, „siis ma tulen juba parem
hiljem.“
***

Kaks gabrovlast otsustavad
lahendada oma tüli duellil. Et
vältida inimeste pilke, otsustavad nad sõita võitlema linnast
välja. Üks ostab ainult sinna-,
teine aga ka tagasisõidu pileti.
„Ma näen, et sa ei loodagi
enam tagasi pöörduda,“ märgib teine irooniliselt.
„Vastupidi,“ pareerib esimene, „ma kasutan sinu piletit.“
***
Puusepp kiitleb sõprade
ees:
„Kas teate, et mul on 100
aasta vanune kirves!“
„Uskumatu!“ imestavad sõbrad. „Kas tõesti täpselt selline
nagu sajand tagasi?“
„Jah, olen vahetanud vaid
pisiasju: viiel korral tera ja
kaheksal korral vart.“
***
Tööline: „Ma teen üksinda
ära töö, mida seni tegid mitu
meest!“
Brigadir: „See on üpris loomulik, ka nemad ei teinud
midagi.“
***
Jack kavatseb magamistuba remontida ja küsib ehitusmeestelt, kui palju see maksab.
„Kümme tuhat krooni,“ vastab brigadir, tõttab akna juurde
ja hõikab kellelegi:
„Roheline pool ülespoole!“
„Hästi,“ ütleb Jack, „aga kui
palju te vannitoa remondi eest
võtate?“
„Viis tuhat,“ vastab brigadir ja
karjub taas kellelegi:
„Roheline ülespoole!“
„Sobib. Aga mida te kogu
aeg aknast hõikate?“
„Meie firma teeb kõiki töid.
Praegu paneme naabermaja
ees muru maha.“

ristsõna
Ristsõna

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
23.11 kell 14, 19.15, 22; 24.–
25.11 kell 13.40, 20; 26.–27.11
kell 14, 19.15, 21.45; 28.11 kell
14, 19.15, 21.30; 29.11 kell 14,
19.15, 21.30, 23.15 Õnneteraapia
23.11 kell 14.30, 19.30; 24.11
kell 15.15, 22.20; 25.11 kell
22.20; 26.11 kell 17.15, 22;
27.–28.11 kell 14.30, 22; 29.11
kell 14.30, 20.15, 22.15, 00.15
Sööst
23.11 kell 12.30, 15, 16.45,
17.30, 20.15, 21.45; 24.–25.11
kell 12, 15, 16.45, 17.30,
19.15, 20.15, 21.45; 26.11 kell
12.30, 14.30, 17.30, 19.30,
20.15; 27.–28.11 kell 12.30,
15, 16.45, 17.30, 20.15, 21.45;
29.11 kell 12.30, 15, 16.45,
17.45, 20.15, 21.45 Videviku
saaga: Koidukuma – osa 2
23., 26.–28.11 kell 16.30; 24.–
25.11 kell 16; 29.11 kell 16.30,
22, 00.05 Deemonid
23., 27.11 kell 12.45, 15.30,
18.15, 21; 24.–25.11 kell
12.45, 15.30, 18.30, 21.15;
26.11 kell 12.45, 15.30, 18.15,
21; 28.11 kell 12.45, 15.30,
18.15, 21, 23.45; 29.11 kell
12.45, 15.30, 18.15, 21 007
Skyfall
23.11 kell 13.30, 17.15;
23.–25.11 kell 11.30, 15.15;
26.–29.11 kell 13.30 Zambesia (eesti keeles)

Õnneteraapia
Romantiline komöödia, linastub Cinamonis 23.11 kell 14
Pärast nelja aastat vaimuhaiglas kolib endine õpetaja (Bradley Cooper)
tagasi elama oma vanemate juurde ning püüab siluda suhteid endise
naisega. Kuid elul on üllatusi varuks, pärast seda kui ta kohtab Tiffanyt
(Jennifer Lawrence)
Lavastaja ja stsenaariumi autor on David O. Russell, film põhineb
Matthew Quicki samanimelisel tragikoomilisel romaanil.

30.11 kell 21 Silvi Vrait Trio

Pauluse kirik
4.12 kell 19 Jõuluootus

Sadamateater
30.11 kell 19 Musica de Guitarras

23.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)

kuni 15.12 näitus Islandi kirjanikud

23.11 kell 19 esineb Eesti rahvusmeeskoor

23., 26.–28.11 kell 15.15;
24.–25.11 kell 15.15; 29.11 kell
15.15, 17.15 Kummi-Tarzan

30.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Tartu Arsise kellade
kooli ansambel

Tartu Peetri kirik

24.–25.11 kell 12.30; 29.11
kell 17.30 Eellinastus: Viis
legendi (eesti keeles)

25.11 kell 11.15 Orelikontsert, esineb Jekaterina
Porizko (Sankt Peterburg)

29.11 kell 19 Esilinastus: Pilveatlas

1.12 kell 16 advendikontsert
Hing heljub häälena

Elleri kool
26.11 kell 10 Irina Dolženko
(sopran) ja Inna Davidova (klaver) meistrikursus
Romantiline vokaalkunst ja
esitusstiil

2.12 kell 17 XVIII Tartu ja
Tartumaa naiskooride laulupäev

Tartu saksa
kultuuri instituut
25.11 kell 1 Insomnia-kvarteti debüütkontsert
30.11 kell 19 Öölaulud

Klubi Jazz

Tartu ülikooli aula

22.11 kell 20 Jazz‘n‘Motion,
esinevad Liina Saar (laul),
Jaan Jaanson (kitarr), Ara
Yaralyan (kontrabass) ja Ahto
Abner (trummid)

22.11 kell 19 esinevad Kai
Kallastu (sopran) ja KadriAnn Sumera (klaver). Kavas
Olivier Messiaeni Harawi –
Laul armastusest ja surmast

23.11 kell 21 Bluesaurus
27.11 kell 20 Jamman ehk
Jam Session 11
28.11 kell 20 kontsertfilm
Esperanza Spalding
29.11 kell 20 Ro:toro

Näitus
Annelinna
raamatukogu

27.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

Kontsert

2.12 kell 19 esinevad Eesti
filharmoonia kammerkoor ja
Tallinna kammerorkester

Tartu Jaani kirk

23., 26.–29.11 kell 12.15;
24.–25.11 kell 14.30 Eestlanna Pariisis

23., 26.–29.11 kell 12; 24.–
25.11 kell 11.45, 18.15 Seenelkäik

Vanemuise
kontserdimaja

23.11 kell 18 Prantsuse
vaimus. Esineb Eesti filharmoonia kammerkoor,
Anni Ruugla (flööt), dirigent
Daniel Reuss. Kavas Poulenc,
Debussy, Ravel jt. Pool tundi
enne kontserdi algust tutvustab helilooja Helena Tulve
Prantsuse kultuuri ja muusikat. Piletid Piletimaailmas,
Piletilevis ja pool tundi enne
kontserdi algust kohapeal.
www.epcc.ee
28.11 kell 19 Irina Dolženko
(sopran) ja Inna Davidova
(klaver), kavas Liszt, Rahmaninov

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 1.12 Viive Kösti maalinäitus Rõõm värvidest

Linnaraamatukogu
kuni 8.12 Aleks Kase akvarellmaalide näitus Siitnurgast
ja sealtnurgast
kuni 8.12 näitus Mütoloogiline graafika

Tammelinna
raamatukogu
kuni 7.12 fotonäitus London.
Kevad 2012
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4toal korter Tabiveres (korralik,
omanikult, 32 000 €, sh garaaž,
köögimööbel). Tel 527 3628.

Ehitus
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Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele, KÜ-dele. Tel 5551
1130, e-post merlesar@gmail.com.

Teenused

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

Katuse- ja fassaaditööd,
vundamentide remont, soojustamine, krohvitööd. Hea hind!
Tel 5620 2333.
Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus
OÜ, tel 5670 0092.
Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

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

Üürile võtta
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
1-2toal korter. Tel 501 3219.

Materjal

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

3-4-toal korter. Tel 502 2728.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Koolitus
27.11 algab Tartus tõstukijuhtide
kursus (aku, auto, teleskoop, hüdro, frontaal). Tel 444 5866, kit.cut.
oy@gmail.com.

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

Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Transport tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.
Kuiv okaspuu (50 cm, lõhutud).
Tel 5617 8585.

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

Täiesti kuivad küttepuud (30 cm,
kask, lepp, 40 l). Toon ka väikeseid
koguseid! Tel 554 6945.

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

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

Metallaedade valmistamine ja
paigaldus, metallitööd, treimistööd. RL Metall OÜ, tel 5688 7062
või rain@rlmetall.eu.

www.hot.ee/kenneljahisarv müüb
3 emast ja 1 isase pikakarvalise taksi kutsika. Tel 504 1924.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413, info@
treeservice.ee.

Mööbel
Lai valik vähekasutatud nurga- ja
tavadiivaneid Soomest. Tartu, Riia
138-2, tel 5850 0180.

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

Pakun tööd

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Paigaldame puistevilla LõunaEestis. Tel 506 7846.

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

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

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kinnisvara ost

Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.
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El 24/7. Tel 521 4808. ttep
Kü
Puusärgid ja matusetarbed.
talvel?
Firma annab kiiresti laenu. TutE–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
vuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga tel 5199 7679.

Riided
Jõe butiigis, Soola tn 10 suur valik
kasutatud jopesid ja suusapükse.
Kogu kaup -20%.
Puuvillased tööriided: poolkombinesoonid + kuub ja püksid
+ kuub suurtele meestele (nr
58–64). Täiskombinesoonid kõik
suurused. Tel 522 7554.

Korstnapühkija. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.
Vedu ja kolimine ning mööbli
monteerimine Tartus ja üle Eesti.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Kinnisvara müük
2-toal renov korter Tapal (omanikult, 4500 €). Tel 554 1558, Olga

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

Kasutatud sõiduautode, maasturite ja mootorrataste kokkuost.
Raha kohe! Tel 5458 0842.
Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.

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

LEIA SOBIV HIND?

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

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

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Tervis
Kingi õnne oma perele!
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu,
tel 505 8381.
Professionaalsed näomassaažid
ilu- ja tervisetoas kogenud spetsialistilt. Hispaania müostruktuurne
näomassaaž parandab enesetunnet, annab nooruse ja meelerahu.
Müostruktuurne massaaž lihastele
50 min: käed, trapets, dekoltee,
kael, nägu. Küsi julgelt!
Tel 526 6068, Emajõe 1a.

Tutvus
70 a heasüdamlik ja hooliv
lesknaine, kes tunneb end üsna
üksikuna, soovib leida sõpra.
Tel 5608 5675.

Muu

Ringtee 1, Tartu.

Iluteenused. Biolamineerimine.
Tel 5552 6581.

Sõidukid

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

GI IN (1,5 vcm ehk 44x15mm)
SÜKUM maksab
K
7,50
€
PA reklaam@tartuekpress.ee
• 730 4455

Firma teeb kruntide koristustöid
(ka lehevedu). San.tehnilised
tööd. Hind soodne. Tel 509 0750.

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Prilliraamide parandus (laseriga).
AS Erakliink Dentes, Ropkamõisa
10. Tel 733 3005.

Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B,
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7800, 5836 7801.
See pind
S- E

an

Põllumajandus

Küte

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

Pakume tööd puhastusteenindajale Tartus toidupoe saalis. Tunnitasu 2.20 €. Tel 5307 2372.

Pakun veoteenust Tartus ning üle
Eesti. Tel 5825 5555.

Veoteenus Ford Transitiga
(kandejõud 1,2 t; 1 km / 0.50 €,
1 tund linnasõitu 10 €, miinimumtasu 10 €). Tel 503 9926.

lm

A-, B-, C-, CE-kat, ADR, veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Liiva, mulla, kruusa, täitepinnase,
ehitusprahi vedu ja müük. Multilifti, kalluri ja treileri teenus (10 t).
Konteinerite rent ja vedu. Hind 20
€/h või 0,7 €/km. Tel 5852 3333,
laur12@hot.ee.

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

Kü

Ehitus, remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.

Kuivad küttepuud (40 l kottides,
kask 2,1 €; lepp ja kasepind 2 €).
Kojuvedu tasuta. Tel 5566 1844.

Raamatupidamisteenus (OÜ, AS,
FIE, MTÜ). Hinnad kokkuleppel,
esimene kuu tasuta!!!.
Tel 552 2690
Raamatupidamisteenus Lemmarix OÜ. Tel 776 8644, 5554 1869.

ia
aastoran
res

LÕNGAPOOD: villane lõng
15 €/kg, lõim, heegelniit
10 €/kg, akrüüllõng 9 €/kg,
villane vaibalõng 7 €/kg.
Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), Tartu.
E–R 10–16, L 10–14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

E - L 11-22, P

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

hiina, nepaali ja tai toidud

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

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

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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
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
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Hoia keha ja tervis tõhusalt vormis
Targa Tervise Salongis!
• Kuivvesimassaaþ
• Vibrotreening
• Laserteraapia
• Ratsutamine

2012
Karikavõistluste
FINAL

ÜKS AUTO.
PALJU VÕIMALUSI.
Uus Hyundai i20. On uute mõtete aeg.
Keskkonnasõbralik ja säästlik. Viis aastat garantiid läbisõidupiiranguta ja iga-aastane tasuta tehniline
kontroll lisaks regulaarhooldustele. Uue i20 varustustaseme saad Sa valida vastavalt oma soovile kaugjuhitav kesklukustus, automaatlülitusega sõidutuled, vihmasensor, püsikiirushoidik, hääljuhtimisega
Bluetooth-vabakäesüsteem - kõik selleks, et muuta Sinu sõidud võimalikult mugavaks. Mõtle.
Uus Hyundai i20 ootab Sind proovisõidule.

Hyundai i20 - hind alates 11 490€
www.toptartu.ee

Jaama 76, Tartu
Info ja registreerimine: 5647 2291
www.targatervis.ee

TERE TULEMAST KVALITEETSETE AUTODE MAAILMA!

i20 mudelivaliku keskmine kombineeritud kütusekulu 3,8-6,0 l/100 km, CO2 99-140 g/km

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

4

Tartus, A Le Coq Spordimajas

21-22. detsembril 2012

Poolfinaalide algus Reedel kell 19.00 ja 21.00
III koha mäng Laupäeval kell 17.00
Finaal laupäeval kell 19.00

Mõlemal päeval lisaks noorte karikavõistluste Finaalid
Piletid: Pakett kuni 30.11 8/5 eur, alates 01.12 10/8 EUR
Pakett alates 18.12 12/8. Päevapiletid kohapealt

Muusikajuht ja dirigent Lauri Sirp, Lavastaja-koreograaf Fabrice Gibert
Lavakujundus Jaak Vaus, Kostüümikunstnik Mare Tommingas
vanemuine.ee

Pirjo Püvi, Karmen Puis, Reigo Tamm, Taavi Tampuu,
Vanemuise balletitrupp, sümfooniaorkester ja ooperikoor

Esietendus 30. novembril Vanemuise väikeses majas

www.basket.ee

