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TALVINE HOOLDUS:
99 € 149 €
(bensiin)

(diisel)

Kokku üle 25 erineva
tööoperatsiooni
õli ja õlifilter
hinna sees

Mazda AKUD
(bensiinimootorile)

59 €

Aardla 25a, Tartu
Tel 736 6399 • www.eurostauto.ee

KONTROLLIME: salongi- ja õhufiltri
seisukorda, generaatori rihma,
laadimispinget, siduripedaali
vabakäiku (vajadusel reguleerimine), summuti seisukorda,
kliimaseadme seisukorda (kas
jahutab), pidurivedeliku taset ja
võimalikke lekkeid, jahutusvedeliku taset ja võimalikke lekkeid,
jahutusvedeliku tihedust (külmakindlust), rehvide seisukorda ja
rõhku, veovõllide kaitsekumme,
õli taset käigukastis, klaasipesu
vedeliku taset, aku elektrolüüdi
taset ja tihedust (võimalusel),
käsipiduri seisukorda, hoiatustulesid, kontrolltulesid ja helisignaali,
varuratta seisukorda, klaasipuhastajate seiukorda, veermiku ja
pidurite seisukorda, aku ja
generaatori seisukorda, tulede
valgustugevust, alusvankri hoobasid, vardaid, liigendeid ja
vedrusid, tulede reguleerimine,
ukselukkude määrimine, akuklemmide puhastamine ja
määrimine, mootoriõli ja
õlifiltri vahetus, vee
sisalduse määramine
pidurivedelikus,
hooldusjärgne hooldevälba nullimine,
kanne hooldusraamatusse, Mazda puhul
Mazda serverisse.

SMILE SERVICE
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Juubel lõppes
uudised
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Üheksa Annelinna söögikohas perekondlikku tähtpäeva tähistanud ja seejärel
salmonelloosi haigestunud
inimest ootavad juba neljandat kuud kannatuste
kompenseerimist.

Koordinaatide olemasolul tuleb hauaplatsi
asupaik ligi 25 hektaril laiuval Raadi kalmistul siiski ise üles leida. 
Rasmus Rekand

Tartu e-kalmistut
niipea ei tule
Olenemata surnute matmispaiku ja sünniaegu sisaldava portaali kalmistud.ee populaarsusest, ei kavatse Tartu sellega liituda ega lähiajal
oma ligi 70 000 maetu andmeid internetis kättesaadavaks teha.
Kalmistute haldusasutuse
juhataja Aime Pärna sõnul on
praegu peamiseks sihiks andmebaasi täiendamine ja parandamine ning veendumine, et ei oleks
ühtegi viga. „Me ei pidanud laiale avalikkusele avaldamist vajalikuks,“ sõnas ta. „Minu kõrvu
pole jõudnud ka kellegi soove, et
see kättesaadav oleks.“
Huvilisi, kes mõne hiireklikiga kodust lahkumata kindlaks
tahaksid teha, kuhu nende esivanemad või sugulased maetud
on, leidub aga küll.

Info diivanilt lahkumata
Tudeng Lauri tegeleb oma
sugupuu täiendamisega ning
tunneb puudust võimalusest kiirelt selgeks saada, kes kuhu maetud on. „Tallinna ja paljude teiste
surnuaedade andmed on saadaval, kuid Tartu omad mitte. Jääb
selgusetuks, kas mu esiisa matmispaik pole üldse teada või on
see Tartus.“
Ka Lauri vanemad on tema
sõnul oma perekonna ajalugu
uurides sama muret kurtnud.
„Isegi pisikese Sindi mõlema kalmistu nimekirjad on internetis
olemas, kuidas siis Tartu ei suuda seda teha?“
Kalmistute juhataja Aime Pärna rahustab, et kunagi juhtub
see kindlasti, kuid täpsemaid
ajalisi määratlusi ta öelda ei soovi. „Oleme sellele ikka mõelnud,
kriipsu pole peale tõmmanud.

Kõik oleneb sellest, mismoodi
saame oma baasi ümber teha, et
ei peaks täitsa uut süsteemi ostma,“ rääkis ta, viidates sellele, et
nende andmebaas on kasutusel
juba 1994. aastast, mil maetute
registrisse kandmist alustati.
Pärna kinnitas, et kuigi info
pole internetist leitav, ei ole see
siiski salajane. Helistades Raadi kalmistu infotelefonil, saavat
kõigile küsimustele vastuse.
Kuid miks mitte liituda ka
juba loodud ühise andmebaasiga? Kalmistute arvepidaja Leili Tulva sõnul oli tehtud pakkumine „röögatult kallis“. „Vanas
rahas ligi 30 000 krooni aasta
eest,“ täpsustas ta. „Tutvusime
sellega ja meie andmebaas on
mugavam ja parem, ei taha kindlasti vahetada.“
Portaali kalmistud.ee looja Spin TEK ASi müügiesindaja
Mari Pultsini sõnul sõltub igakuise tasu suurus kalmistute ning
maetute hulgast. „Pisematel paikadel võib see olla ka vaid paarkümmend eurot kuus. Nimekirja
andmebaasi sisestamine, igaöised
varukoopiad, pidev tarkvara arendamine,“ loetles Pultsin, mis selle
raha eest saab.
Peale selle koolitatakse iga
omavalitsuse juures välja ka üks
inimene, kes jooksvalt andmeid
uuendada või parandada saab,
ning ekstreemsematel juhtudel,
kui senised nimekirjad on hävinud, tullakse kohale ja pannakse
ise kõik andmed kirja.

„Praegu on süsteemiga liitunud 70 kalmistut. Mitukümmend lepingut on töös, peatselt
loodame jõuda 100 kalmistuni.
Iga kuu külastab portaali umbes
185 000 inimest,“ rääkis Pultsin
pidevast kasvust. Nimekirjas on
ligi poole miljoni maetu andmed nii pealinna kui suure hulga
pisemate paikade surnuaedadelt.

Rahulolev Nõo vald
Nõo valla keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto sõnas, et
nemad otsustasid kalmistute
portaaliga liituda just seetõttu, et
oma andmeid korrigeerida. „Selline töö oli meil igal juhul vaja ette
võtta. See annab hea võimaluse
inimestele oma sugulaste andmeid täpsustada või parandada ja
üheskoos täiendada.“
Tarto sõnul on nende poole korduvalt pöördutud jutuga,
et „sinnakanti on keegi maetud,
palun juhatage“. Nüüd on kõigil
võimalus ise üles otsida konkreetne kalmistu ja ka platsi aadress.
„Me ei ole seda väga laialt reklaaminud, kuid praegune tagasiside on positiivne,“ rõõmustas
Tarto. Talle meeldib eriti võimalus kadunukeste viimseid puhkekohti otsida ka konkreetset
kalmistut teadmata.
Tarto sõnul on ettevõtmine
kindlasti oma raha väärt, sest
tegu on eelkõige ajaloolise mälu
säilitamisega.
Laurits Leima

Tartlanna Vilma Palm võttis mullu 20. oktoobril Kaunase
puiestee paneelmajade vahel asuvas Ülejõe kohvikus vastu 80. sünnipäeva. Tagasihoidlikule kolm ja
pool tundi kestnud peole oli kutsutud 12-liikmeline suguvõsa, kellest seitset tabasid mõne ööpäeva
jooksul rängad salmonelloosinähud.
“Kõht oli valus ja oksendasin pidevalt, neli päeva ei söönud
praktiliselt mitte midagi. Nädal
aega olin raskelt haige,” meenutas
üleelamisi sünnipäevalapse vend
Vello Luuka.
Peojärgse öö veetsid Luuka juures ka poeg Janek ja minia Merje,
keda samuti hommikul kõhulahtisus tabas. Salmonelloos saatis
Janeku viieks päevaks töövõimetuslehele.
“Jäin kaheks nädalaks päris rängalt haigeks,” tõdes ka juubilar Vilma Palmi tütar Tiina Steinberg.
“Mul ei ole elus varem üle 40 kraadi palavikku olnud. See, mis sisikonnas toimus, ei kannata vist
trükimusta. Seda ei soovita vaenlasele ka.”
Kõige hullemini niitis tõbi jalust
aga sünnipäevalapse poja Tõnis
Palmi pere. Üheksa lapse isa Palm
sõnab kui Steinbergiga ühest
suust, et ei sooviks kogetut vaenlaselegi. “Nädal aega ei söö midagi, tagant tuleb ainult vett välja
ja palavik on 39 peal,” kirjeldas ta
läbielatut.
Estiko pakendifirmas töötav
Palm pidi kogu seltskonnast ka
kõige kauem tööpostilt eemal olema, sest toiduainetega kokku puutuvate kilematerjalide tootmise
juurde ei lubanud tööandja teda
kolme nädala jooksul. Õde Tiina
Steinbergi sõnul kujutas toitja ajutine kaotus endast seitsme alaealise lapsega pere jaoks košmaari.
Raskelt haigestusid ka koju kaasa
pakitud tordilõike mekkinud Palmi kaks poega, mistõttu pidi töölt
kõrvale jääma ka laste ema.

Süüdlaseks tort?
Just vahule löödud munadest
valminud beseetorti sugukond
oma hädades süüdistabki. “Kõik
need inimesed, kes torti ei söönud, ei haigestunud,” kinnitas

Vello Luuka nõuab Ülejõe kohvikus suguvõsale tekitatud üle 1000 eurose kahju hüvitamist. Luuka vastas
istuv kohviku esindaja Robert end pildistada ei luba ja
süüdistab oponenti laimus. 
Kaur Paves

Janek Luuka.
Sestap lõi seltskond töölt eemalejäämisest saadud kahju ja ravimikulud kokku ning Vello Luuka esitas isiklikul kohtumisel 1071
euroni kasvanud nõudmise koos
arstitõenditega kohviku omanikule Aivar Saukanenile.
Esialgu saavutasid osapooled
suulise kokkuleppe, millega pandi söögikoha väidetavate rahaliste raskuste tõttu paika hüvitamise järjekord. Kõigepealt pidanuks
kaotatud 328 eurot tagasi saama
suurpere isa Tõnis Palm, seejärel 378 eurot Janek Luuka. Juubilar Vilma Palm jättis ennast nimekirja lõppu ja piirdus nõudmistes
vaid ravimitele kulunud 14 euroga. “Mina põdesin nõrgemalt, sest
nagunii kasutasin rohtusid seedimise vastu,” põhjendas vanaproua
solidaarsust. “Mitte nii, nagu teised, kes olid mitu päeva palavikus.”

Otseseid tõendeid pole
Kolm kuud pärast saatuslikku
üritust ei ole Saukanen aga endiselt perele ühtki rahaülekannet
teinud ning nimetab pretensioone alusetuks väljapressimiseks.
“Olin nõus raha maksma graafiku alusel, kui ma süüdi jään, aga
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

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

Enneta haigust!
Salmonelloos on kõige sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgitus. Selle vältimiseks:
∞∞ pese käsi sooja vee ja seebiga vähemalt 20–30 sekundi
jooksul enne ja pärast toidu
valmistamist, tualetis käimist
ja lemmikloomadega tegelemist;
∞∞ toiduvalmistamise käigus
kasuta ühekordset kuivatusja puhastuspaberit;
∞∞ hoia (ka külmkapis) looma-,
linnu- ja kalaliha ning munad
üksteisest eraldi;
∞∞ kasuta võimalusel eraldi looma-, linnu- ja kalaliha lõikelaudu;
∞∞ pese nõusid, lõikelaudu ja
nuge pärast toore liha või
munadega kokkupuutumist;
∞∞ ära aseta valmistoitu nõudele, kus on hoitud toorliha või
-mune.
Allikas: terviseamet

ma ei ole süüdi,” väitis Saukanen.
“Ma ei saa firma kassast niisama
raha välja anda igaühele, kes küsima tuleb.”
Saukaneni veendumusele andis

tartuekspress
võika kõhutõvega lausega
UUDISED
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lausega

Seitse rihma

17. jaanuaril varastati Kalda tee
kaubanduskeskusest seitse püksirihma väärtuses 36 eurot. Turvatöötajad pidasid kahtlustatavana
kinni 35aastase mehe.

Veterinaarameti hinne
Ülejõe kohvikule: 4-

Linnapea jutule

Virve Puusepp

Kes soovib linnas toimuva kohta
selgesõnalist vastust saada, sel
tasub 29. jaanuaril kell 17 seada
sammud raekoja saali suunas.
Urmas Kruuse koos abilinnapeadega annab seal selgitusi linna
arengu kohta ja vastab kodanike
küsimustele.

veterinaar- ja toiduameti toiduhügieeni peaspetsialist
Objekt on meie pideva kontrolli all, kuna ta toitlustab väga paljusid
tarbijaid. Tal on müügikoht ja toimub ka toidu väljavedu. Samal päeval
(20.10.2012 – toim) läks üle 500 portsjoni välja. Samades ruumides
toitlustati ka teisi inimesi. Kuskilt mujalt kaebusi ei tulnud, need olid
seotud ainult selle sünnipäevalauaga inimestega.
Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, kuid tagantjärele midagi
tuvastada ei saa. Võtsime küll proovid, aga need ei ole samad toidud,
mida sel päeval kasutati.
Ei saa öelda, et meil etteheiteid kohvikule üldse polnud. Eelnevaltki
oleme ettevõttele teinud ettekirjutusi ning käitleja on küllalt aldis
olnud neid täitma. Neil on sellised keldriruumid, mis vajavad pidevat
hooldamist. Peaksid olema näiteks eraldi ruumid salatilõikumiseks ja
kuumtöötlemiseks, kõik ei tohi toimuda ühe pinna peal.
Ei saa öelda, et koht nüüd 5+ või viimase peal on, ta on pigem 4-,
mis puudutab ruume. Mis aga puudutab toidu jälgitavust, siis see on
tagatud. Neil on korralik kokk, kes on aastaid töötanud. Kaader pole
voolav, kohustused on paika pandud.

kinnitust kohvikut kolm päeva pärast juubelipidu külastanud
veterinaaramet, kelle kontroll haigustekitajaid ei leidnud.
“Ei saa midagi välistada nii- ega
naapidi, aga kontrolli momendil
ei tuvastanud ma rikkumisi, mis
oleks viidanud, et asjad ei ole kor-

ras,” kinnitas piirkonna eest vastutav toiduhügieeni spetsialist
Virve Puusepp.
Kannatanuid pole ametlikud
selgitused aga veennud. “Hea on
väita, et midagi ei leitud, sest tort
oli selleks ajaks juba söödud. Loomulikult sealt midagi enam võtta
ei olnud,” märkis Tiina Steinberg.
Saukaneni
pakkumise kohaselt võisid sugulased lauast kaasa
võetud toitu süüa
ka mitu päeva hiljem, kui mõne
komponendi realiseerimistähtaeg
juba möödunud.
“Sünnipäeva l
käteldi, kallistati –
haigus võis levida
erinevaid teid mööda,” sõnas ta.
Ja nek Luu k a
sõnutsi on omaniku
tõrkumine aga naeruväärne. “Inimesed
elavad eri kantides:
kes Tallinnas, kes
Tartus, kes Viljandis.
Kuidas on võimalik,
et üheksa inimest
haigestub salmonelloosi olukorras, kus

ainuke koht, kus me koos sõime,
oli seesama restoran?” küsis ta.
Tartu Ekspress käis kohviku
esindajatelt aru pärimas ka sündmuskohal. Seal võttis meid vastu
end Robertiks nimetatav mees,
kes teenindajate sõnul on juhataja asetäitjaks.
“Kui salmonella on majas, siis
ta on majas. Kui ei ole, siis ei ole,”
viitas Robertki süüdistusi tõrjudes
veterinaarameti kontrollile.

„Ärge otsige probleeme“
Seejärel asus Robert rünnakule, nimetades Vello Luuka tegevust
laimamiseks, ning andes mõista,
et ettevõte kaalub juristide poole pöördumist. “Võib-olla oleks
võinud omavahel kokku leppida
midagi, kui poleks seda edasi rääkinud. Aga teie olete selle asja nii
kaugele viinud, et meil siin käivad
kontrollid ja probleemid on suured,” oli Roberti sõnum Luukale.
Veterinaarameti spetsialist
Puusepp tõdes, et kontrolli käigus
võeti kaasa küll igapäevaselt valmistatav toit, kuid konkreetseks
sünnipäevaks valmistatut alles
polnud. “Torti ei valmistatud mitte ainult sellele lauale, tehti mujalegi, ka müügipunkti läks,” märkis
ta siiski. “Oleks kuskilt mujalt veel
kaebus laekunud, oleks asjal teistsugune jume, aga praegusel juhul
on raske midagi tuvastada.”
Ettevõttel pikka aega silma peal
hoidnud Puusepp teadis rääkida,
et pühapäevastel päevadel pärast
lõunat korraldatakse seal suurpuhastus. Kõnealune pidu toimus

Sporditarvete laat
26. jaanuaril kell 11 avab A. Le
Coqi spordimaja taaskord uksed
neile, kes soovivad kasutatud spordivarustust või
-riideid laadal
osta-müüa.

50

laupäeval ning kontroll jõudis
pärale teisipäeva hommikul.

Kajakiga Kuutsemäele
26. jaanuaril kell 14 toimub Kuutsemäel Red Bull Snow Kayak
nimeline üritus. Esmakordselt
Eestis lasevad võistlejad paari
trikikohaga nõlvast alla kajakiga ning maanduvad tiiki, kuhu
on jää sisse lõigatud maandumisbassein.

Metsajutu konkurss

esimest klassi (neist 43 eesti ja 7
vene õppekeelega) avatakse Tartu linnas eeloleval sügisel. Aasta
eest oli koolitee alustajaid kolme
klassikomplekti võrra vähem.

Ametnikud soovitavad
kohtuteed
Vello Luuka on kirjalikult pöördunud ka tervise- ja tarbijakaitseameti poole. Mõlema asutuse vastus on samalaadne: inimlikult saadakse probleemist aru, ent
rahalise nõude esitamisel abiks
olla ei saa.
“Ega me eita, et ta haigestus, ja
tõenäoliselt on ka teada, kus ta
haigestus, aga rahalisi küsimusi meie ei lahenda,” sõnas terviseameti epidemioloogiaspetsialist Meelis Poolakese. Tema väitel
on Luuka eeskujuks võtnud suvise salmonelloosipuhangu Tallinnas, mille keskmes olnud kiirtoidukoht Taco Express nõustus
oma maine päästmiseks kahjud
kompenseerima. “Aga see pole
kuskil õigusaktides öeldud, kes
ja kui palju peaks maksma,” lisas
Poolakese.
Tarbijakaitseamet soovitas kannatanutel õiguskaitseorganite
poole pöörduda. “Paraku nii on,
et kui klient käitlejaga kokkulepet
ei saavuta, saab siin aidata ainult
kohus,” märkis ameti pressiesindaja Hanna Turetski-Toomik.
Janek Luuka sõnul pole kohtutee ettevõtmine veel otsustatud
“Kohtud on hõivatud, asjad venivad pikale, lisaks kohtukulud – eks
me mõtleme. Lõppude lõpuks võib
olla, et närvipinge on suurem kui
sellest tulenev tulu,” ütles ta.
Kaur Paves

maja ehituse vastu võitlevate
poliitikutega koostöö puudumisele viidates eelmisel nädalal
ameti maha. Nüüd ootab linn
6. veebruarini avaldusi kõrghariduse ja juhikogemustega noorsootöö spetsidelt, kes sooviks
noortekeskuse uueks pealikuks
pürgida.

Eesti Metsaselts ja Elva linnavalitsus kuulutasid välja traditsioonilise metsanädalale pühendatud
üle-eestilise õpilaste hunditeemalise joonistusvõistluse “Metsavaht hunt” ja Tartumaa koolide
õpilastele suunatud metsajutu
konkursi. 1.–12. klassi õpilastel
on aega 5. aprillini ja infot leiab
metsaselts.ee.

Tantsuklubis domineerivad kandled

Maratonikohti napib
Kuigi 42. Tartu maratoni stardipauguni tuleb pea kuu aega
oodata, on enamik lühema raja
stardikohti juba välja müüdud.
31 km rajale pääseb 2000 sportlast, vabu kohti on alla 500. Pikale distantsile lubavad korraldajad
kuni 10 000 suusatajat.

Noortekeskus juhita
Kaks aastat Anne noortekeskust
vedanud Ahto Külvet pani uue

30. jaanuaril Tiigi seltsimajas peetavas Tartu
tantsuklubis annavad
tooni eri põlvkondade
rahvakandlemängijad.
Mängitakse
19. sajandi teise
poole ja 20. sajandi alguse külapidude
tantsumuusikat Eestist ja lauldakse lorilaule.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Eelmise laupäeva 25 kraadine pakane lausa kutsus Anne kanalisse
suplusmõnusid nautima. 
Jassu Hertsmann

HEA KOHT TEHNOÜLEVAATUSEKS!
Tule oma sõiduautoga korralisele ülevaatusele
ja saad kaasa KINGITUSE.
*pakkumine kehtib jaanuar, veebruar 2013.

A-Ülevaatus Tähe
Tähe 106c, TARTU
Tel: +372 736 6002
• sõidu- ja veoautodele
• bussidele • haagistele
• mootorratastele
Rahvusvaheline ülevaatus
Sõidumeerikute kontroll

A-Ülevaatus Jaama
Jaama 161, TARTU
Tel: +372 740 7010

• sõiduautodele, haagistele (O1, O2)
• veoautodele (N1)
• mootorratastele

www.a-ulevaatus.ee

Internetiturundus ja e-poe loomine

4.–18.02

24 t

144 €

MS Excel algtasemele

25.01–15.02

24 t

108 €

E-KURSUS: Arvutigraafika

4.02–28.03

80 t

77 €

Äriplaani koostamine ja elluviimine

19.02–17.05 200 t 1 000 €

Ripsmepikenduste paigaldamine ja hooldus
Turismitoote turundus
Töötervishoid ja tööohutus
Tõstukijuhi koolitus
Teenindusalane soome keel (algtase)

4.–18.02

12 t

210 €

18.02–01.03

24 t

90 €

28.–30.01

24 t

130 €

4.-6.02

24 t

123 €

1.02–12.04

60 t

210 €
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Palametsa
pajatused

Ehitusbuum Tallinnas
sada aastat tagasi
Meie pealinna pikas ajaloos ei ole varem olnud aega, mil tollase
kubermangulinna väljaehitamisele oleks osutatud rohkem tähelepanu kui 1913. aastal. Selle aasta märtsis selgus „Suur-Tallinna“
rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võitja – Helsingi arhitekt Eliel
Saarinen. Tartlastele tuntud Soome rahvusromantilises juugendstiilis Pauluse kiriku autorina. Tema nägemuse kohalt pidid Tallinna uus halduskeskus – raekoda – koos linna peamise liiklussõlmega
jääma lõpetamisel olevast „Estonia“ kontserdi- ja teatrimajast pisut
ida poole. Umbes praeguse Viru hotelli kohale. Lasnamäest pidi saama linna eliidi peamine elurajoon ja kultuurikeskus. Ooperiväljaku
ümber ehitatava moodsa ooperimaja (Estonia oli ju eelkõige draamateater), konservatooriumi, raamatukogu ja muuseumihoonetega. Tallinna vanalinna amortiseerunud majad jäänuks siis vaesema
rahva üüripindadeks. Lähtudes uue kaubasadama ning Moskvasse viiva otseraudtee ehitamise perspektiivist pidi Saarineni arvates
1940. aastaks Tallinnas elama oma 300 000 inimest, mis on ju tegelikust kasvust kaks korda rohkem. Paraku jäi hiljem maailmanime
omandanud arhitekti lennukas visioon ainult paberile. Peagi puhkenud maailmasõda tõmbas selleLaevastiku juhtle kriipsu peale.
Küll hoogustas sõja lähenemikonnal tekkis
ne tööstushoonete püstitamist.
koguni plaan keh- 1913. aasta kevadel hakkas vootestada Tallinnas lu andma linna uus ja moodne
Sügisel tehti Kopli
tsiviilhalduse ase- elektrijaam.
poolsaarel algust kahe suure ja
mel sõjaväevõim. ühe väiksema laevatehase rajamisega. Ehitajateks toodi tööjõudu peamiselt tsaaririigi sisekubermangudest. Nii nende kui tulevaste laevaehitajate-metallitöötlejate tarvis püstitati kiiruga tööliskasarmuid koos juurde kuuluvate teenindusasutustega. Nii valmisid
osalt tänapäevani püsivad kurikuulsad Kopli liinid ning kasvas järsult venelastest tallinlaste hulk.
Tsaaririigi pealinna Peterburi kaitsmiseks merelt taheti Soome
lahe suue sulgeda vaenlase sõjalaevadele maailma suurima akvatooriumiga Peeter Suure merekindluse abil. Revel koos ümbruskonnaga pidi moodustama selle lõunasektori. Laevastiku juhtkonnal
tekkis koguni plaan kehtestada Tallinnas tsiviilhalduse asemel sõjaväevõim. Nii hakanuks linnapea asemel kogu siinset elu juhtima
merekindluse ülem. Tallinna linnavalitsusel, eesotsas linnapea Jaan
Poskaga, ning kohalikel baltisakslastel läks korda, seda tänu just balti aadlike tihedatele sidemetele Nikolai II õukonnas – ohtlikku kava
siiski tõrjuda. Tööd merekindluse vägevate patareide ja neid teenindavate rajatiste ehitamisel jätkusid aga täie hooga. Aegna ja Naissaar
muudeti merekindluse peamisteks tugipunktideks. Mandrile ehitati üle 200 versta kitsast kindluseraudteed, mille peajaam asus Nõmmel, praeguse Hiiu peatuse juures.
Tõeliseks suursündmuseks Tallinna eesti seltskonnale sai Estonia hoone, õigemini küll – hoonete – lõplik valmimine ning avamine pidulike etendustega augustikuu alguses 1913. aastal. Lähedusse
jääv Saksa teatri hallist paekivist maja oli igas suhtes üle trumbatud
ja see rõõmustas eestlaste südant: ka meie suudame arhitektuuriliselt midagi märkimisväärselt suurt korda saata. Isegi tartlaste palju
kiitust pälvinud Vanemuise teatrimaja jääb tallinlaste omale alla. Ja
tartlastel tuli sellega nõustuda.

ETV seriaalis „Hakkab jälle pihta“ etendavad
peategelasi Tartumaa kaksikud Karl Martin ja
Karl Anders Hollo. Tartu Ekspress käis pärimas,
milline on elu enne ja pärast telesarja.
Kollane maja Nõo ja Tõravere vahel on heki rüppe pugenud,
nii et esimese hooga võib mööda põrutada. Koer, keda perenaise sõnul pole põhjust karta, vaatab võõrast kahtlustavalt, ent kaob
häält tegemata oma toimetustele.
Pereema Merle oskab sõltuvalt
poegade sõnakuulelikkusest olla
lühikeste intervallidega nii malbe
kui käre. Hoidudes enamjaolt, kerge muie huulil, tagaplaanile.

Elumeeste elu
Anders pakub tervituseks kätt,
vasakut. Martinil on mõlemad
hõivatud – teleriekraanil kihutav
ralliauto vajab juhtimist, mistap
triviaalsus jääb vahele.
„Kas see on sinu fotokas?
Kauaks sa jääd? Oota, kesse tahab
neid pilte üldse? Pildista mu
hamstrit ka – Liisu! Ta on tüdruk. Meil on kõik ainult tüdrukud.
Murka on tüdruk. Kõik! Emme ise
on süüdi.“ Ajaks, kui võõristamise
või häbelikkuse geene jagati, olid
need mehepojad ilmselt juba ilma
peal vallatusi tegemas.
„Mina olen ainukene, kes peab
koolis käima. Venna otsustas ju
haigeks jääda. Õde ka.“ Et vahet
teha, kumb pidevalt ringi siblivatest kaksikutest parasjagu kumb
on, tuleks neile nimed otsaette
kirjutada. Igatahes see, kes polnud haige, sai mata kontrolltöö
viie. Jalkatrennis käijatena on keka
lemmikuks mõlemale.
Summa poolest – neli viit ja viis
nelja – võiks tunnistusedki ära
vahetada. Puhta viielised võiks
pojad ema meelest olla, kui „ruttu-ruttu“ peal ei käiks. Teadmisi
jagub, kannatust mitte.
Telekamäng, mis mõistagi palju
enam pinget pakub, kui ootamatult ilmunud nuhk, on ema sõnul
väike preemia, mitte igapäevane
lapsehoidja. Sest praegu on arvutikeeld ka.

„Ei ole! Missa ajad! Mis ajast? Me
oleme nüüd suuremad juba. Peab
vist omale selle arvuti ära ostma, et
keegi ei saaks kogu aeg keelata.“
„Kust sa raha saad?“
„Taaraga!“ kõlab hääletoonil, et
kuidas ometi on võimalik, et suured inimesed ise mitte kõige vähematki eluasjadest ei jaga. Arvutus,
mitu pudelit arvuti ostuks tarvis
läheb, soikub arvutusse, et venna
plaan osta „kolmesajane päd“ on
viletsam, sest „109ga saab täbi“.
Ema sõnul on pojad ükshaaval
vägagi kuulekad. Koos aga … Nii
tuleb kodune õppimine kordamööda ette võtta. Ka koolis ei istu
poisid kõrvuti.
„Tal on nüüd uus pinginaaber.“
„Unusta ära! Ei räägi!“
„Anette. Räägi siis ise ära.“
„Ah … see oli mu esimene õnnepäev. Muidu istusin üksi. Esimeses klassis ma kiusasin tüdrukuid
hullult palju.“
„Õpetaja ütles, et kui ta väga
meeldib ja kiusad, siis pead kommi viima. Lilli ka!“
„Emme, olen ma sulle juba rääkind? No me peame. Peame lilli
viima ju!“
„Minu pruut on Maileen. Tema
õde on Mariliisi, noh meie õe, sõbranna. Käis mu sünnipäeval ka ja
andis mulle peksa.“

Kohe minema ikka ei põrutatud ja kui proovi ilmus ka teine
paar kaksikuid, hakkasid Hollod
uustulnukaid juhendama, ise varmalt ette näidates. Nii algas tee
telestaariks, ilma et päevagi varem
oleks laval või näiteringis draamaarmastust otsimas käidud.
Kuue episoodi võtetele kulus
kokku neli nädalat. Esimesed neli
osa on pere juba oma silmaga esilinastusel üle vaadanud.

Metsast telepurki
Nagu elus ikka, mängis ka
Hollode seriaali sattumises
suurt rolli juhus. Produtsendile
oli vihje andnud endise lasteaiakaaslase ema. Septembris proovis käies erilisi lootusi ei tärganud. „Ootasin autos. Parem, kui
vanemaid silmapiiril pole,“ meenutab ema. „Vaevalt pool tundi,
kui ka Anders oli autos jutuga:
„Nüüd läheme ära.“. Sest režissöör käskinud pahadeks poisteks hakata, ja no kes siis ikka
tahab halb olla.“

„Kõige naljakam oli see, kui me
vanaisa tooli ära võtsime. Nägid sa
ise seda üldse? Noh! Oli ju äge, kui
laudlina täiega maha tõmmati.“
„Elvas käisime metsas ka. Ära
kõdita! Üks tegi mingit ellujäämise
matka. Me raputasime teda jõkke.“
„Siis rääkis šaakalitest. Hullult
naljakas oli. Surnud nirk ja konnad. Oi emme kardab konni!“
„Tallinnas käisime ka kaks korda. Venelaste koolis üks õpetaja
küsis: „Vävä näpljää?“. Ma ütlesin
„Nõu!“.“
„Üks kakles seal koolis.“
“Saab jaa üksi kakelda? Kaks
tükki oli.“

Kodus korralikumad
Kui tootja sooviks veel näiteks
kuus osa teha, läheks poisid kõhklemata uuesti. Lihtsalt tuleb minna, „sest nad ei saa ju uusi tegelasi
võtta“ ja telefoniga saab mängida,
ning pealegi oleks Silvesteri (keegi
kaasosaline) numbrit vaja.
Kõige enam valmistas uues
ametis raskusi seriaali avaosas
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Ka telestaar tahab
vahel emme sülle.
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Liblikapüüdja ja
Kirjaklambritest vöö
13. veebruaril kell 19 jõuab
Tartu Uues Teatris lavale
VAT teatri lavastus “Kirjaklambritest vöö” ja 14.
veebruaril põnevuslugu
“Liblikapüüdja”.

Karl Martini (vasakul või
paremal) ja Karl Andersi
fotole püüdmine nõuab
üksjagu kannatust. Võib
vaid oletada, millist
vaeva filmimehed pidid
nägema. Rasmus Rekand

näidatud humoorikas striptiisitants. Ainus koht nii ema kui
poiste kinnitusel, mis noortes
näitekunstnikes tõsist vastuseisu tekitas.
„Pulma osa oli kõige naljakam.“
„See polnud pulm, hea mees.
Need olid vanaisa matused. Nalja sai seal küll. Ükskord ma näpistasin mänguema ka selja tagant ja
tagumikust.“
„Lehehunnikutes panime saltosid. Ja läksime alla peitu.“
Oletus, mis juhtuks, kui filmi
krutskeid koduski teha, murrab
muidu läbisegi ja korraga vadis-

tatud vastustesse hetkeks pausi.
„Mina ei tea … peab ema käest küll
küsima seda.“
„Me nii hulle asju ei tee üldse.
Ainult ühe korra viskasime tekiga
hamstri üles.“
„Tegelikult me oleme filmipoistest paremad. Kodus. Ja koolis eriti.“
„Mis sa vahele jätsid? Eelmisel
aastal said sa 36 või 26 märkust
tüdrukute kiusamise eest.“
„Ma olen käitumise ära muutnud, sest ei taha märkusi. Mõned
on sel aastal, aga emme pärast.“

Teema võtab mõtlema
Ajal, mil vennad tulises vaidluses kangemat krutskitegijat selgitavad, möönab ema, et sünnist
saati on tegu väga elavate sellidega. Võtteplatsilgi olnud töömeeleolu ning ka tulemus hoopis teine,
kui kohal oli vaid üks vendadest.
Koos läinud tükk maad raskemalt.
Erilist edevuse kasvu ema poistes märganud pole. Vaid võtteplatsilt kooli minnes kulus ümberkehastumisele ning emotsioonide
vaka alla saamisele üksjagu aega.

Ühtki kahetsusnooti, et asi ette sai
võetud, ema hinge pole pugenud.
Staariviirust sari poistele külge ei
pookinud.
„Nad saavad aru, et elu filmis ja
reaalsuses on erinev. Sõnakuulmine on läinud nüüd, hiljem, isegi paremaks, kui oli enne võtteid.“
Peaks Hollode peres tõesti juhtuma sellised sündmused kui saates, pöörduks ema kiiremas korras abi poole. „Ma ei usu, et lapsed saaks reaalsuses sellised kaagid olla. See viitaks ülimale hoolimatusele kasvatustöös. Mõnedki mustrid vanemate käitumises
tulid aga väga kodused ette. Panevad mõtlema.“
Kraagelnud telepoisid leiavad
ootamatult konsensuse. Saabunud vaikus lausa ehmatab.
„Näitlejaks ma ikka ei taha suurena saada. Venna tahab politseinikuks.“
„Enam ei taha. Mõtlesin uue
asja – fotograaf.“
„A jaa! Räägi mida, sa pildistada tahad.“
„Noh … naisi.“
Rasmus Rekand

“Kirjaklambritest vöö” on
lavastus, mis teeb ülimalt mängulisel moel sissevaate tänapäeva noorte ellu ja mõttemaailma,
kus paljud asjad on aga mängust vägagi kaugel. Peategelane, 16aastane Kati, on pealtnäha
tavaline mässumeelne teismeline. Ta käitub vahel iseendalegi
arusaamatult, rääkimata emastisast ja õpetajatest. Ta ei taha olla
korralik ja keskmine, vaid hoopis metsik ja salapärane. Kuid
üks tegu viib teiseni, probleemide hulk muudkui kasvab ning
üha painavamaks muutuva kurbmängu lõpptulemus on ootamatult traagiline.
Autor Mare Sabolotny ütleb
nii: „Tegin ükskord kirjaklambritest keti ning näppisin seda, kuni
kett katki läks. Siis seostasin selle peategelase Kati isiksusega,
mis on samamoodi tükikestest
kokku vormitud. Tundub olevat
tugev, aga samas võib nii kergesti
laguneda.“
Lavastuses saavad kokku
üks Eesti noorimaid kirjanikke
Mare Sabolotny, kes ilmutas oma
debüütromaani „Kirjaklambritest vöö“ 15aastase koolitüdrukuna ning vanim lavastaja Rein
Agur. Tulemus on mänguline
totaalne teater, kus fookuses on

kõik see, mis toimub tegelaste
hinges.
Nukkude, maskide, tantsu
ja räpiga vürtsitatud lavastuses
mängivad Katariina Ratasepp,
Margo Teder, Ago Soots ja Meelis Põdersoo. Kunstnik on Inga
Vares, muusikaline kujundaja
Rivo Laasi, koreograaf Olga Privis (Vene Teater). Lavastus on
mõeldud noortele alates 14. eluaastast.

Seksuaalrevolutsioon
Põnevuslugu “Liblikapüüdja”
võtab samuti vaatluse alla inimhinge hämaramad salasopid ja
kirkamad mäetipud. Loo tegevus
toimub kuuekümnendate Inglismaal, kus ilma teevad biitlid,
pulbitseb seksuaalrevolutsioon ja
käib külm sõda.
Jalgpallitotalisaatoril hiigelsumma võitnud vaikne kontoriametnik (Margo Teder) röövib
ilusa, aktiivse ja vabameelse neiu

(Marilyn Jurman) ning hoiab
teda vanaaegse maamaja keldris
vangis. Kontoriametnik armastab liblikaid kollektsioneerida,
ta armastab ka tüdrukut... või on
see ainult järgmine eksemplar
tema liblikakogus?
Samas ei piirdu “Liblikapüüdja” üheplaanilise inimröövi looga:
autor John Fowles’i poolt meisterlikult kirja pandud materjal avab
kokkupõrke kahe maailma vahel
palju sügavamalt. Kas röövija ja
röövitu vahel võib tekkida hoopis
mingit laadi kummaline kiindumus? Kas peategelane on juhtunus
läbinisti süüdi? Kes manipuleerib
kellega? Kes lõpuks vastutab?
“Liblikapüüdja” lavastas Peeter Raudsepp. Näidendi on eesti keelde tõlkinud Urve Hanko ja
dramatiseerinud Diana Leesalu
(EMTA lavakunstikool), lavastuse
kunstnik on Maret Kukkur ning
valguskujundaja on Madis Kirkmann.
Laurits Leima
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Millal te sündisite?“ küsib
seersant, märkides üles andmeid noorsõdurite kohta.
„1977. aasta detsembris,“
vastab noorsõdur.
„Mäletan hästi seda talve,“
lausub seersant. „Oli harukordselt külm.“
„Oli küll. Mind tõi pingviin kurg ei saanud sellega enam
hakkama.“
***
Nutune noorsõdur tuleb
veltveebli juurde:
„Härra veltveebel, öelge
midagi...“
„Valvel!“
„Ei, ei. Öelge midagi ilusat ja
õrna, hinge jaoks.“
„Noh, olgu. Vabalt!“
***
Seersant sõduritele:
„Täna on mul välja pakkuda
tööd tõelistele loodritele. Vabatahtlikud, samm ette - marss!“
Kõik astuvad sammu ette,
peale ühe.
„Miks sina ette ei astunud?“
küsib seersant.
„Ei viitsinud.“
***
„Millise sõjaväeosaga tuleksite toime?“ küsitakse lipnikult.
„Ükskõik, millisega!“
„Jagu suudate juhtida?“
„Suudan.“
„Aga roodu?“
„Suudan.“
„Aga ütleme... allveelaeva?“
„Tühiasi!“
„Näidake, kuidas te seda teete!“
„Allveelaev! Joondu! Valvel!
Sammu marss!“
***
Kindral kontrollib, kuidas
sõdureid toidetakse. Ta küsib:
„Noh, kuidas teid siis toidetakse ka?“
Sõdurid vaikivad.

„Noh, kas halvasti või?“
Sõdurid vaikivad.
„Tuleb välja siis, et hästi?“
Sõdurid vastavad:
„Välja tuleb jah, hästi, aga
sisse läheb halvasti.“
***
„Kas sa kuulsid, et Jackile
määrati kõva trahv kaela. Ta
sõitis purjus peaga täie hooga
ratsanikule otsa.“
„Ja millega see lõppes?“
„Auto on täitsa lömmis ja
Jack ise haiglas.“
„Aga ratsanik?“
„Mis selle pronksist kujuga
ikka juhtuda sai...“
***
„Möödunud kuul ärandasite
te veel kümme autot. Sellel kuul
olete varastanud sama palju...“
„Jah, kuid ikkagi oli minu
arreteerimine teiepoolne suur
viga.“
„Mis te sellega mõtlete?“
„Veel mõned kuud ja liiklusummikud meie linnas oleksid
saanud lahendatud.“
***
Naine tuleb autosõidult ja
on millegipärast ärritatud.
„Kas tead,“ ütleb ta mehele.
„Ma kohtasin täna Carolit.“
„Ei ole minu asi,“ vastab mees
pahuralt. „Mind see ei huvita.“
„Noh, kui ei, siis ei. Aga
mõlemad autod tuleb vanametalliks anda.“
***
Arst: „Õde, miks te käskisite
kogu palati haigetel tõusta ja
ümber voodi joosta?“
Õde: „Meil läks keskküte rikki.“
***
„Jack on ikka suur optimist
küll!“
„Miks sa nii arvad?“
„Ta ostis endale viimase raha
eest uue rahakoti.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
25., 28.–31.01 kell 12, 12.30,
14, 14.45, 16.05, 17.25; 26.–
27.01 kell 11.45, 12.30, 14.05,
14.45, 16.05, 17.25 Lammutaja Ralf (eesti keeles)
25.–29.01 kell 12.45, 15,
18.15, 19.35, 21.40; 30.01 kell
12.45, 15.30, 18.15, 19.35,
21.40; 31.01 kell 12.45, 15,
17.10, 19.35, 21.40 Viimane
võitlus
25.–29., 31.01 kell 15.30,
18.15, 21.15; 30.01 kell 12.10,
18.25, 21.15 Lincoln
25., 28.–29.01 kell 12.15,
16.15, 19.15; 26.–27.01 kell
13.15, 16.15, 19.15; 30.–31.01
kell 16.15, 19.15 Hüljatud
25.–31.01 kell 21.50 Vabastatud Django
25.–31.01 kell 19.45, 22.30
Film 43
25.–31.01 kell 22.15 Gangsterite jahtijad
25.–30.01 kell 20.30; 31.01
kell 18.15 Joomahullu päevaraamat
26.–27.01 kell 11.30 Niko ja
lendavad põhjapõdrad (eesti
keeles)
25.–30.01 kell 17.10; 31.01
kell 12.15 Pii elu
25., 28.–31.01 kell 13; 26.–
27.01 kell 12 Kääbik: Ootamatu teekond
30.01 kell 15 Kirjandus kinos:
Crazy
31.01 kell 20.30 Esilinastus:
Hitchcock

Teater
Sadamateater
24.01 kell 19 Karjäär
26.01 kell 19 Rumm ja viin

Viimane võitlus
24.01 kell 21.45 Cinamonis
Märuliikoon Arnold Schwarzenegger naaseb üle pika aja ekraanile
Korea lavastaja Kim Jee-wooni karmis USA debüütfilmis „Viimane
võitlus“.
Pärast lahkumist Los Angelese politseijaoskonna narkoosakonnast,
kus untsu läinud operatsioon teda kahetsuse ja süümepiinadega täitis, kolis šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) Los Angelesest
välja, et võidelda pisikuritegevuse vastu unises Summerton Junctioni
piirilinnakeses. Aga rahulik elu saab otsa, kui läänepoolkera kõige kurikuulsam ja tagaotsitum narkoparun Gabriel Cortez (Eduardo Noriega)
korraldab FBI vangide konvoist enda karmi, ent suurejoonelise põgenemise.
Jäise Burrelli (Peter Stormare) juhitud raevuka palgasõdurite jõugu
abiga hakkab Cortez koos pantvangiga spetsiaalselt kohandatud Corvette ZR1-s kiirusel 400 km/h USA-Mehhiko piiri poole kihutama. Tema
tee läheb otse läbi Summerton Junctioni, kus kõigil USA seadusesilmadel, sealhulgas agent John Bannisteril (Forest Whitaker), on viimane
võimalus vahele astuda, enne kui vägivaldne põgenik igaveseks piiri
taha kaob.
Esmalt operatsiooniga ühinemise vastu tõrges ja siis väikelinna jõudude oskamatuse tõttu eemale tõrjutud Owens paneb viimaks kokku
oma meeskonna ning võtab ohjad enda kätte, valmistades ette pinda
klassikaliseks vastasseisuks.

27.01 kell 16 Cabaret
30.01 kell 19 Härra Amilcar

pääse 5 €, www.uusteater.ee,
Facebook: Kristalliharmoonia

31.01 kell 12 Mary Poppins

Vilde

31.01 kell 19 Kalendritüdrukud

24.01 kell 19 Vaikne kitarrimuusika

1.02 kell 19 Cabaret
2.02 kell 19 Musta pori näkku
3.02 kell 12 Mary Poppins
3.02 kell 19 Moonlight Express

Vanemuise teatri
väike maja

25.01 kell 20 Vago & Sirp
Guitar Duo

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 28.02 näitus Poola lasteraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest

27.01 kell 16 Harmoonia

24.01 kell 19 Inimese parimad sõbrad

31.01 kell 9 Karjäär

25.01 kell 19 Tagasi Eestisse

30.01 kell 19 Remondimees

29.01 kell 19 Tagasi Eestisse

kuni 28.02 näitus Väike Chopin

1.02 kell 19 Remondimees

30.01 kell 19 Õhtu Straussiga

Linnaraamatukogu

3.02 kell 16 Oblomov

31.01 kell 12 Ninasarvik Otto

Teatri kodu

1.02 kell 19 Sviit

kuni 16.02 näitus Tablettide
asemel muusika

29.01 kell 18 Kessu ja Tripp

2.02 kell 19 Tosca

1.02 kell 11 Kunksmoorimäng

3.02 kell 19 Inimese parimad
sõbrad

1.02 kell 14 Kunksmoorimäng
3.02 kell 12 Kessu ja Tripp

Kontsert

kuni 18.02 fotonäitus Minu
Supilinn
kuni 18.02 Danel Ülperi
maalinäitus Teekond

Tammelinna
raamatukogu

Vanemuise teatri
suur maja

Ristiisa pubi

24.01 kell 19 Uinuv kaunitar

24.01 kell 21.30 On Fakt

25.01 kell 19 Lõbus lesk

Tartu Jaani kirik

kuni 11.02 Soome instituudi rändnäitus Kirgas, kerge
ja karge nagu vesi. Soome
nüüdisproosa

26.01 kell 12 Kosmonaut
Lotte

25.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg

26.01 kell 19 Moonlight Express

Tartu Jazz Club

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

24.01 kell 20 Tape That

Muu

25.01 kell 21 Reet Kromel

Linnaraamatukogu

29.01 kell 20 Jamman

26.01 kell 12 Muinasjututund. Kavas on vanad head
eesti muinasjutud

30.01 kell 20 kontsertfilm
Django Reinhardt - King of
Jazz Guitar
31.01 kell 20 Andre Maaker

Tartu Uus Teater
26.01 kelll 19 Kristallhelikausside ja gongide suur kontsert,

31.01 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on noore luuletaja Kaur Riismaa luulekogu
Me hommikud, me päevad,
õhtud, ööd, külas on kirjanduskriitik Brita Melts

Neljapäev, 24. jaanuar 2013

Ehitus

tartuekspress
reklaam
Reklaam

tavadiivaneid Soomest. Tartu, Riia
138-2, tel 5850 0180.

Üürile võtta

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Uksed, aknad, trepid, mööbel ja
teised tisleritooted. Tel 5827 7441.

Põllundus

Tervis

1-2toal korter. Tel 509 3455.
1toal korter. Tel 503 2345.
Alemat OÜ renoveerib kortereid
ja maju. www.alemat.ee.
Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus OÜ,
tel 5670 0092.

Jõe butiigis, Soola 10 (avaturg,
Dorpati vastas) kõik suusapüksid
ja joped -50%. E-R 9-16.

Kinnisvara müük
2toaline renoveeritud korter
Tapal (3500 €, otse omanikult).
Tel 554 1558, Olga.

Sõidukid
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad). Tel 5301 1161.
Kuivad küttepuud ja klotsid, ka
väikeses koguses. Tel 511 2625.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Kojuvedu tasuta. Tel 5193 8862.

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 509 3455.

OÜ Haluküte müüb lõhutud küttepuid konteineris, lahtiselt ja võrgus + lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Müüa kuiva küttepuud (30 cm,
40 l kott, kask, lepp). Kiire teenindus! Tel 554 6945.

Loomad

Autoremont P. S. Motors Tartus
ootab kliente Riia 24C. Diagnostika ja mootoritööd.

Teenused
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

Tasuta katkiste kodumasinate
äravedu (külmkapid, pesumasinad,
pliidid, telekad jne). Tel 5386 9008.
Sulasetööd suve- ja maakodus
Lõuna-Eestis aastaringselt. Tel 529
7080, priit55@hotmail.com.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

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

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

Lai valik vähekasutatud nurga- ja

outomeli@gmail.com.

E-R 10-19 ja L 10-15 • Sõbrakeskus, Võru 55f.

95€

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

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

Vaba 50 a Tartumaa naine
(163/85) ootab kõnet vabalt
mehelt. Tel 5744 9838.
Pottsepatööd ja materjal.
Konsultatsioon. Ahjukestad.
Remonttööd eelisjärjekorras.
Tel 503 2665.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Tel 514 9885.

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

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(1,09 €/min). Ennustuse tellimine
meilile: ennustus.ee.

Raamatupidamine ja aastaaruanded. Rehnung OÜ, Ringtee 78,
Tartu, tel 736 6322, 508 8429.
Raamatupidamisteenus
soodsalt. Tel 5551 1130,
e-post martena@hot.ee.
Raamatupidamisteenused. Äriplaanid. Tel 5626 7815, rp@edio.ee.

Ostan vanu märke, raamatuid,
münte, reklaamsilte, nõusid, postkaarte, ripatseid. Tel 5649 5292.

Teated
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 7. veebruaril kell 10–14 ja
8.–9. veebruaril kell 10–16 Tartu
Laste Turvakodus, Tiigi 55.

LEIA SOBIV HIND?

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

• Naiste riided
Sobrakeskus
• Ehted ja kaekellad
Voru tn 55f Tartu
• Suur valik kaekotte
Avatud E-R 10-19, L 10-15
• Hinnad vaga soodsad
Tel 5805 8851

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

Firma teeb territooriumi lumekoristust eramajadele, korteriühistutele jne. Tel 509 0750.

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

1-2toal korter.kTel
äekellad,
d, k2222.
Aprilli lõpuni kõik kaubad
ha oti5770
ra
,
d
e
id
ri
Mööbel
te
Lumekoristus katustelt. Kõik vajaliis
2-3toal korter.
Tel 5561 4114.
10 eurot/tükk.
.
m
kud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
d, käekotid jp
3-4toal korter. Tel 5770 2688.

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Sarapuu riidepoes kogu kaup
-50%! Valikus vähekasutatud
riided lastele, naistele ja meestele.
Asume Sarapuu 1 (endine Sarapuu
kommipood).

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
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Tutvus
kontoritehnika müük ja hooldus

Riided

Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.

Keha trimmi Olimpi toidulisanditega: olimp.ee.

Müüa toidukartulit (Laura, Vinetta). Tel 503 3898.

Jõgevamaa Gümnaasium otsib
juhiabi ja infojuhti. Tähtaeg 5.
veebruar 2013. Tel 5695 0348,
e-post alo.savi@yahoo.com.

Ehitus, remont, viimistlustööd,
lammutus, lumekoristustööd jm.
Tel 5858 6953.

3toal mug korter Jõgeval
(I k, toad eraldi, avar vaade, köögimööbel, PVC-aknad, kauplus,
kool, bussijaam, polikliinik lähedal,
10 000 €). Tel 510 6279.

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

Pakun tööd

Küte

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

OÜ Rakall pakub 20- kuni
50kohalisi busse sõitudeks Eestis
ja välismaal. Soodustused koolidele. Tel 5556 4138, info@rakall.ee,
www.rakall.ee.

355.-

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)

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

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

7

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Kõrg-Tatrad pürivad suusaturistide mekaks
Tatra mägede suuremad
suusa- ja puhkekeskused
on uuenenud ning pingutavad nüüd regiooni parema
turundamise nimel. Kas või
kui palju sealne eestlaste
huvi võiks äratada, kutsuti
hindama ka Tartu Ekspress.

Evald Nigul
TTÜ Tartu kolledži
tudeng
Bussisõit Slovakkiasse
vältas üks ots minutipealt 23 tundi. Nii
pikk sõit muudab sotsialiseerumise lihtsaks ja reisilt leitakse tihti häid uusi sõpru. Käisime läbi 4–5 suusakuurorti. Parim
oli Jasna. Kuigi nimi tähendab selget
ilma, siis mäe põhinõlval seda polnud.
Küll oli väga päikeseline lõunaküljel, kus
olid ainult free-ride‘i mustad tsoonid. Suure osa reisi hinnast moodustasid mäepiletid. Hinnad on Slovakkias soodsamad kui
Austrias või Põhjamaades. Kui Austrias on
hinnavahe rohkete radade ja kõrge kvaliteedi tõttu õigustatud, siis Põhjamaade
mäed on kaugelt liiga madalad ja rajad
liiga lühikesed, et küsida sama või tihtipeale isegi kõrgemat hinda. Et nii reis kui
kohalikud hinnad olid soodsad, siis selga
koormav ja 23 tundi väldanud bussisõit oli
kindlasti väärt Tatra mägedesse minekut.

Kuutsemäe, Eesti mäesuusakeskus, jääb Tartust 50 autosõiduminuti kaugusele. Tatra mägi on
veelgi lähemal – 15 minutit sõitu.
Paraku pole sellel Võru poole jääval mäenõlval seda atraktiivsust,
mis mäesuusahuvilisi Kuutsekale
veab, rääkimata tõmbest, mis viib
Tatra mägedesse igal aastal sadu
tuhandeid turiste.

Kompaktne mäestik
Tatra mäed on Karpaatide mäeaheliku ühtaegu väikseim ja kõrgeim osa. Kogu ilu mahub 785 km2
suurusele alale, kõrgeim tipp on
2655 m. Poolakatel on Tatratest ¼
suurune osa ja sellel Zakopane talvespordikeskus, slovakkidel ülejäänud ja Štrbske Pleso.
Mägede ilust võtab kohalik
turismitööstus maksimumi, võõrustades igal aastal järjest rohkem
turiste. Kogenud tatrahundid teavad kinnitada, et viimati 4–5 aastat tagasi seal käinud inimesed ei
tunne tänast piirkonda ära – areng
on ülikiire ning teenuste kvaliteet
ja rohkus kasvab hüpetega. KõrgTatrate piirkonna nägu muutis
vägevalt ka seal vahepeal möllanud marutuul, mis kiirusega 200
km/h kihutades murdis oma teel
maha enamiku suurtest puudest.

Küte maapõuest
Tartust on Popradi 1400 km.
See on Slovakkia suuruselt kümnes linn, Kõrg-Tatrate keskus,
kus elab 55 000 inimest (võrreldav meie Narvaga). Maailma kõrvus kõlas Popradi nimi viimati siis,
kui valiti 2006. aasta taliolümpiamängude linna. Poprad kandideeris, aga Torino võitis.
Linn asub Tatrate jalamil ja on
kui „kirik keset küla“ – sealt on
hea ligipääs kõigile mägedes asuvatele suusa- ja puhkekompleksidele. Enamik linnarahvast tegeleb turistide majutuse ja teenindusega, enamasti umbkeelsete ja
tõsistena. Tundukse, et kõik inglise keelt ja naeratada oskavad
naised töötavad majutuskohtade
registratuuris või erinevate üksuste turundusjuhtidena.
Linna suurim turistilõks on
Aquasity – veepark, mis on mõõtmetelt ja võimalustelt Tartu omast
kordi suurem. Kogu „veelinna“ ja
selle külge ehitatud hotelli köetakse termaalveega, mis jõuab maapõuest pinnale 40kraadisena. Termaalveebasseine on kümneid,
nendest osa õues ja aastaringselt
avatud. Nii polegi imestada, kui
sealt naasnu end talisuplejaks
nimetab, sest sulistas õues, ümber
miinuskraadid, lumi ja jää.
Aqvasitys on kõike palju – bas-

Tatranská Lomnical on 11 suusarada kõrguste vahega 1300 m
ja 6,5 km pikkune laskumine. Mäel on sobivaid radu nii algajaile, kogenuile kui free rider‘itele. Uued tõstukid suudavad
mäkke vedada enam kui 10 000 inimest tunnis.  Kaupo Torim

seine, liumägesid (pikemad 80 m),
saunu ja inimesi. Iga sauna ukse
ees on temperatuurivahemik ja selgitus, milline aur või lõhn on sees.
Meile harjumuspärase kuuma
ning leiliga oli vaid üks. Selleski leili ei visatud, kuigi kibus oli nii vesi
kui kulp. Kõlaritest immitses lavale
meditatiivset muusikat ja 7–8 inimest ootasid hiirvaikselt higi. Kuuma leilisõbra pettumust leevendas
uhke klaasuksega keris-kamin.
Austria pikkade laskumiste vastu siinsed ei saa, kuigi radade kvaliteet on sama hea. Suusakeskused
on valminud või uuendatud 3–4
aastat tagasi. Elevaatorid, rajatehnika, turva- ja abipersonal ... pole
vahet, kas oled Alpides või siin. Siiski – hinnas on. Tatrates on vaatamata aegamisi tõusvatele taksidele ikkagi odav. Suusakuurortidel
on ühine suusapass ja raha tagasimaksmise garantii kasutamata
päeva(de) eest. Tõstukijärjekorrad
puuduvad, 10 000 inimest veetakse üles tunniga. Lõunasöök mäel
maksab 5–8, karastusjook või õlu
1,5–2,5 ja Tatari tee 2 eurot. Poes
saab 1,5-liitrise õlle osta 1,50 euroga.

Halušky ja disko
Õhtuti võib liguneda termaalveebasseinides, mis mõjuvat närvisüsteemile, hingamisteedele
ja veresoonkonnale turgutavalt.
Saab õhtustada erinevates restoranides ja nõutada kohalikku rahvustoitu halušky’t (jahust, veest ja
kartulist tehtavad klimbid, mis
segatud kitsepiimajuustuga ning
fritüüritud rasvas). Tantsulemb
saab kohalikelt teada, et Popradis
on üks cool peopaik, kus tantsuplatsi kohale lakke on tõmmatud
limusiin, rattad taeva poole, millega sõitis Madonna, kui ta aastaid
tagasi Prahas kontserdi andis.
Murdmaasuusatajate meka
Štrbské Pleso suusakeskus sai nime

Hinnavõrdlus Tatrad vs Kuutsemägi
Suusad/lumelauad:

8 € päev

19 € päev

Saapad:

7 € päev

6,4 € päev

tasuta

3 € päev

Kepid:
Soodustused:
Päeva mäepilet:
Majutus külalistemajas:

5–40% (2-7 päeva)

–

26 €

17 € E–R,
20€ L–P ja pühad

15–30 €

16–40 €

mägijärve järgi, mille veerele ehitati esimene hotell
1875. aastal. Pea sajand hiljem (1970) peeti seal suusatamise maailmameistrivõistlused ning sellega oli
Štrbské Pleso saatus otsustatud – tuleb igavesti kauni looduse rüpes tervise- ja
spordikeskusena edasi areneda. Kogenud allalaskjatele on Štrbské Plesos vähe
nõlvu, mis pole sinised.

Liisbet Orav
TTÜ Tartu kolledži
tudeng

Tartlased Herko Tasa ja Eiko Haab 2000 meetri kõrgusel Jasnas,
mis on mõlema mehe arvates Tatrate parim mägi.  Liisbet Orav

Peapõhjus Slovakkia
külastamiseks on raha
- reis koos mäepiletitega tuleb odavam kui Skandinaavias (mis
siis, et vahemaad on väiksemad), Alpidest
rääkimata. Eestis ju mägesid polegi, v.a
Kuutsemägi, kus mingitel andmetel olevat
Euroopa kallim piletihinna ja nõlva pikkuse
suhe. Samas on Slovakkias olemas kõik
eeldused suurepäraste suusa- ja lumelauaelamuste saamiseks ning et kõik suusakeskused on võrreldes viimase, 4 aasta
taguse käiguga muutunud ja arenenud,
siis ma ei karda ka, et Slovakkiast isu täis
võiks saada või et see end ammendaks.

Vanaisa Lomnicky Stit
Vanaisa ehk Lomnicky Stit on
Kõrg-Tatrate kõrguselt teine, aga
kõige külastatavam mägi. Kõrgus
(2634 m) jääb vaid 21 meetriga alla
kõrgeimale. Legendi järgi kuulub
esmavallutaja au kohalikule kingsepale, kes ronis mäe tippu kümmekond aastat varem, kui seda
jõudis 16. augustil 1793 teha inglane Robert Townson. Esmane talvine tipuvallutus toimus sajand
hiljem – 1891. aastal.
Vanaisaks kutsutakse mäge kellegi kohaliku fantaasialennu tõttu,
kes mäe jalamilt üles kiigates leidnud, et tipp olla väga vanaisa moodi.
Mäkke viib köisraudtee ja tipus
avanevad hunnitud vaated, mida
lauskmaainimene võib imetlema
jäädagi. Giidi jutt läheb kõrvust
mööda, suu vajub lahti ja kaamera ei lange. Selge ilmaga, väidavad
kohalikud, näeb sealt enam kui
200 km kaugusel asuvat Budapesti.
Teel tippu läbisime pilved. Ülal
säras päike, purikad tilkusid, päike võttis. Vaateplatvormidele pääseb kindlusena mõjuva hoone juurest, milles asub kohvik ja 10-ruutmeetrine tuba neljale. Mõlemad
on Kesk-Euroopa kõrgeimad. Kel
huvi, leppigu kokku – majutuda
saab seal 480 euro eest.
Selle mäe tipust suuskadega ei
laskuta. Vaid väga treenitud söendavad seda teha aste altpoolt, kust
jalamini on mööda nõlva 6,5 km
laskumist.
Olen mägedes suusatamas käinud kõigis Skandinaavia maades,
nii Austria kui Prantsuse Alpides, nüüd ka Slovakkias. Keskmise sissetulekuga eestlasena olen
nüüd Slovakkia-usku, sest seal on
siinsetega samaväärsed hinnad,
tasandikuinimesi lummav loodus,
suurepärane taristu ja kaasaegsed
mäesuusakeskused.
Kaupo Torim

Soodusregistreerumine 27. jaanuarini!

Maraton on
elamus!

www.tartumaraton.ee
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