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Kuldne sügis Laulasmaa Spa´s

Pakett
Kuldne sügis

99

alates

€

Majutus kahele
kahele
Standard klassi toas
inimesele
koos hommikusöögiga.
1 öö
l Piiramatu vee- ja saunakeskuse
kasutus 7.00-22.00.
l Spaahoolitsustest Sulle värskendav
ja sära andev näohoolitsus „Merebriis“ (30 min)
ja Talle lõõgastav seljamassaaž sooja küünlavahaga
(30 min). Või siis vastupidi!
l Olemise teevad mugavaks hommikumantlid toas,
autole tasuta parkimiskoht hotelli parklas,
kõikjal Wi-Fi ja Laulasmaa imeline loodus.
l

Igal juhul, iga ilmaga. Laulasmaa Spa.
Info ja broneerimine: tel. 6870 800
või e-maili teel sales@laulasmaa.ee
Vaata lisaks www.laulasmaa.ee

HOMME on VIIMANE PÄEV
soodusregistreerumiseks:
www.tartumaraton.ee
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KRÕBEDA hinnaga
„Ta puudutab mind ja järsku
hakkab minu kehasse voolama
enneolematu seksuaalenergia,“ kiidab eakas mees hardalt
tühjusesse vaadates.

Näiliselt väärikas seeniorite klubis keevad tulised intriigid. 

Erakogu

Kõnelejaks pole aga mitte „Võsareporterist“ tuttav kärakafännist esoteeriline ullike, vaid kõrgelt tunnustatud
teadlane, kes soovib identiteedi varjatuks jätta – enda elu säästmise nimel.
Nimelt pakkus talle enneolematut seksuaalnaudingut rahvatark, keda ohver
asus hiljem kahtlustama suuremastaabilises pettuses.

Magus lõppakord
Kõik sai alguse eakate klubi pidulikul koosistumisel. „On tavaks, et iga
kuu viimasel kolmapäeval on selle kuu
sünnipäevalaste austamine. Istutakse
maha, võetakse seda ja teist, ikka natuke viina ka, aga see pole peamine, sest
mehed on kõik hästi aktiivsed,“ seletab
professor.
Pidu oli juba lõppemas ja akadeemik
üksi nurka istuma jäänud. „See mees,
keda edaspidi kutsuksin nõiaks, hakkab risti-rästi toolide-laudade vahelt
läbi tulema, et murda teed minu juurde,“ kruvib ta pinget. „Partsatab maha,
nii et meil jäävad kokku puutuma põlved ja õlad. Ei ütle ühtki sõna.“
Paljast puudutusest sündiski elamus, mida teadlane eales ei unusta.
„Mul läheb järjest mõnusamaks, kuigi
ma ei liiguta lillegi. Ei julge tema poole vaadata ka. Energiat tuli mulle üsna
palju, võib-olla isegi rohkem, kui mul
elus iial olnud on.“
Siis tõusnud kutsumata kaaslane sõna lausumata püsti ja jalutanud
minema. „Sellega energia minus hääbus. Võib-olla ootas, et ma talle järele
torman ja teda kuskil kõrvalises kohas
tahtma hakkan, aga ma jäin paigale,“
jätkab professor. „Kusjuures tema käes
ei näinud ma ühtki asja, millega tulemust mõjutada oleks saanud.“

40 tabletti korraga
Töös vaheldumisi erinevaid eesnimesid kasutava teadmamehe persoon
hakkas teadlast siiski huvitama ja nii
sai kokku lepitud kohtumine Mart Reiniku gümnaasiumis. „Seal pidi toimuma tema kui kõiketeadja inimese esinemine, kus ta avalikustab oma saladused. Aga kõik uksed olid kinni, ühtki
inimest ei olnud,“ meenutab ta. „Hiljem, kui ma küsisin, kuhu loeng jäi,
vastas mees, et ju oli paha ilm. Tegeli-

kult oli täiesti tavaline talveilm.“
Ometi püsis akadeemiku huvi ja sisse seati juba privaatsem kohtumine.
„Kui hakkasime minu korterisse sõitma, hakkas ta bussis üle kogu bussi
telefoniga rääkimist teesklema, justkui
teada andma, kuhu ta läheb,“ räägib
mees. „Kõik oli läbinähtav – et tema
viimane retk oleks teada, kui ta peaks
ära tapetama.“
Sihtkohas asus isehakanud šamaan
teadlasele kahtlase väärtusega tarkusi jagama. „Näiteks väidab ta, et kõige
tähtsam on C-vitamiin, et seda võid sa
40 tabletti võtta. Siis nägi ta mu laua
peal Egiptusest toodud koralle, ütles, et
need on tervisele pahad asjad ja tuleks
kohe maha müüa. Lisaks teadvat ta,
paljud meie klubi meestest homod on.
Ütles, et võiks öelda küll, aga praegu
pole nimekirja ees.“
Kõige suurema imena tekkis televiisori alla põrandale tardunud valge
küünlavahaplätserdis. „Teleri kohal
olid küll kunagi sümboolsed küünlad,
mis ei põlenud kunagi, aga need olid
oranžid,“ meenutab professor. „Maailmas on lihtsalt asju, millest me aru
ei saa.“
Seansi eest küsinud ravitseja akadeemiku sõnul 60 eurot. „Andsin 40
ja ühe raamatu. Raamatu viskas kohe
kotti ära, ütles, et saab ehk kellelegi kinkida. Ja siis ta tahtis, et seesama
koht, kus ta oli, hakkaks tema Tartu baasiks, kus ta hakkab kõiki kliente vastu võtma. Andsin mõista, et siin
seda juhtuma ei hakka.“

AKNAD
OTSE TEHASEST
TASUTA
AJALEHT
KOJU
Aknad, aknalauad, paigaldus,

TELLI

TELLI

sisepalede taastamine.

ja neljapäeval
on leht Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

LEHT
telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1
730 4455

www.tartuekspress.ee

suurem spetsialist olema.“ Mul endal
Hiljem on duo kolm-neli korda teleon häire juba 40 aastat, aga tohter on
fonitsi ühenduses olnud. „Ta helistab
mulle öelnud, et tehke eesnäärmemasmulle ja ütleb, et annan sulle enersaaži,“ kinnitab ta avameelselt. „Sellegiat,“ sõnab professor. „Kui ma seda
pärast ma seda geivärki pooldan, kuikuulen, panen kiiresti telefoni kingi ise ei tegele, sest nad praktiliselt ei
ni. Kas ta siis suudab seda energiat
põe eesnäärmevähki. Arst ju samuti
ka kaugelt anda, ei tea, aga ükskord
masseerib vaseliijäin telefoni sulniga läbi päraku,
gemisega sekun- Mul läheb järjest
seda omavadi hiljaks, ja selmõnusamaks, kuigi ma kui
hel teha, ei leia ma
le sekundi jookküll, et see minsul käis meheaust ei liiguta lillegi. Energisugune patt või
mõnus nõks läbi giat tuli rohkem, kui
inetu asi oleks.“
– rohkem mitte!“
Meestele, kelSiit jä reld ab mul elus iial olnud on.
lel potent s ig a
professor, et teeprobleeme, on targal lihtne soovitus.
nus siiski toimib ka distantsilt. „Minu
„Lööge pihku!“ pakub ta. „See lihas
vanuse juures on see ikka ennekuulju tahab trenni, olen alati öelnud, et
matu. Vahel kiidab ka ennast, et nainekui terve maailm lööb pihku, miks
gi tahab teda, kuigi ta ise on samuti üle
siis meie eesti mees ei või seda teha.
70 aasta vana,“ lausub ta.
Ainult et nii kaua tuleb pisikest poissi
Geidel eelis
stimuleerida, kuni tekib purskehetk,
siis tuleb järele jätta. Nii õpetati juba
Rahvatark aga rõhutab omalt
sotsialismi ajal.“
poolt, et pole kedagi kunagi petTeadlane aga pelgab, et rahvatargal
nud. „Ise on ta mulle öelnud, et kui
jagub võimeid enamakski. „Ükskord
sa seda ja teist ei tee, siis kopikatki ei
õhtul vaatasin televiisorit, tõusin püssaa. Mina tema raviga tegelnud pole.
ti ja lõi plaksti parema silma mustaks.
Meeste kaudu olen petmise teooSilm on rivist väljas siiamaani ja karriat ammugi kuulnud, aga ma ei ole
dan, et nii jääbki,“ meenutab ta. „Tuttemaga tegelenud,“ räägib ta. „Ega
tav rahvatark Robert Tint tõdes ka, et
see niisama ei ole, et võtad noku välja
kui sa usud, et see mees sulle pimeja lööd püsti.“
daksjäämise põhjustas, siis nii ongi.
Ehkki ravimtaimi, nagu põdrakaneEks ma olen kohutavalt palju silmadepit, teab loodusetundja seksuaalenerga tööd teinud ka, aga sellest mehest
gia kasvatamiseks soovitada, märgib
võib kõike uskuda.“
ta, et põhjalikumaks raviks peab siiski
Kaur Paves

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158

tartu@kvaliteetaken.ee
Sa ei pea lootma,
kas saad poest lehe.
Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress Sinu postkastis.

1,6 €
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lugeja
lugeja kiri

Kaua võib maratoonar oodata?
Miks nörritavad rattamaratoni korraldajad osalejaid?
Olen staažikas võistlustel käija. Sel sügisel sai täis tosin korda,
teistel nelikürituste etappidel olen
samuti alati, kui tervis kannatab,
stardis.
Paraku on märgata toitlustamise
osas teatud vähikäiku. Kui jooksumaratoni järel oli supitegijatel vist
vee doseerimisega liigne hoog sisse tulnud ning tulemuseks oli üpris
lurr leemeke, siis nüüd tuli portsu
kättesaamiseks tubli pool tundi
sabas seista.
Pole ju tegu miski erakordse arvu
inimestega varasemate üritustega
võrreldes, ent nii aeglast teenindust
ja pikki järjekordi pole kunagi olnud.
Miks peab pärast pikka mõnusat
pingutust tuju nulli tagasi laskma
nürilt oodates-konutades, justkui
nõuka aja vorstisabas? Kogemusi
peaks sel alal korraldajal ju küllaga
olema.
Mart

Kunnar Karu
MTÜ Klubi Tartu Maraton
Kõikidel suurüritustel on oht, et tekivad järjekorrad, kui kõikidel osalejatel on soov ühte ja sama asja üheaegselt teha. Erinevalt laulupeost,
kus kõik on jagatud söömisel ilusti
ajakavasse, peame olema valmis
teenindama kõiki spordisõpru just
siis, kui nad finišisse on jõudnud.
Tänavu oli tegemist erakorralise
üritusega:
1. Ilm oli sõitmiseks sobilik – inimesed ei pidanud riideid vahetama
finišis, pesemisega ei pidanud ka
paljud üldse vaeva nägema – lihtsalt soojem jakk peale ja see etapp
oligi kõigil läbitud.
2. Rattad ei olnud mustad, kuna
rada on kuiv – seega inimesed ei
kasutanud rattapesu, mis on finišis
osalejate masse hajutanud.
Seega sellel korral mindi kõik ühe
hooga sööma ning kuna ilm oli ilus,
siis veedeti aega söögialas pikalt.
Nii suur protsent pole ammu juba
söömas käinud.
See kõik tingis ka olukorra, et
sabad olid pikad – ehk isegi liiga pikad. Tulevikus peame olema
valmis rohkem teenindajaid kaasama, et toidu väljajagamine sellisel juhul oleks märksa suurema
jõudlusega.
Kui kellelegi peaks supp sattuma
finišitoitlustusalas liiga paks või liiga
vedel, siis tuleks seda toitlustajatele öelda ning selle supi saab ilusti
välja vahetada. Ikka juhtub, et mõni
supiports võetakse liiga pealt ilma
segamata –uskuge, neljandal tunnil
on raske mäletada, kas segasin või
ei seganud!

Kui jalgrattaga murrab terviserajalt veel kuidagi läbi, siis jooksjate hüppeliigesed paneb
pinnas tõsisesse ohtu. 
Erakogu

lausega

Kasarmud langevad

Linn koostas eelnõu Raadi endiste sõjaväehoonete lammutamise
kolmandaks etapiks, mille käigus
võetakse maha üheksa amortiseerunud ehitist Kasarmu, Roosi
ja Jänese tänaval. Pärast seda
peaks oma järge ootama jääma
veel viis-kuus lagunenud kasarmut.

Rahvusarhiiv uueks

Valitsejate viivitus
lõhub rahva jalgu
Veniva rahastamise tõttu
katab ümberkaudsete
tervisesportlaste seas
populaarset Sanatooriumi
parkmetsa jooksurada
juba aasta aega jäme killustik.
Mullu sügisel kaevati üles
poole kilomeetri pikkune rajalõik Riia tänava ääres ja kaeti
ajutiselt jämedakoelise killustikuga. „Paraku on see nii jäänud
tänaseni,“ tõdes päevas kümme
kilomeetrit joosta tavatsev tuntud ärimees. „Kõnealuse lõigu
pinnakate ei sobi minu arvates
küll kuidagi terviserajale. Lahtine killustik, kohati selle sees
olevad suured tükid kipuvad
takerduma talla alla. Sel aastal
olen nende kivide tõttu oma jalgu vähemasti viiel-kuuel korral
nikastanud.“

Jagatud rahamure
Linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja Andres Pooli sõnul oli linnal kindel lootus,
et rada saab kiiresti ära asfalteeritud. „Peale jooksjate kasutavad seda Lõunakeskusesse,
Külitsesse ja igale poole mujale suunduvad jalakäijad, kes ei
saa mudalompides hakkama,“
lisas ta.
„Paraku“ kuulub objekt kergliiklusteede hulka, mille rajamiseks on omavalitsus küsinud
toetust ka EAS-ilt ning aprillis
saabus ka teade, et ollakse äravalitud õnnelike seas. „Kui vabariigi valitsus selle kinnitab, siis
on võimalik tööd ära teha, aga
kahjuks ei ole nad seda teinud.
Oleme korduvalt uurinud ja
meile on öeldud, et teie asjadega muret ei ole, aga mujal Eestis
võtab nimekiri aega,“ sõnas Pool.

Nii peab jämedakoeline killustik praegu oma aega ootama.
„Me ei saa töid ka enne ära teha,
kui otsus on tulnud, sest muidu
jääb see ainult linna raha peale,“
selgitas Pool. „Kui on võimalik
kuskilt abi taotleda, oleks see ju
mõistlik vastu võtta.“

Võsastunud eramaa
Murelik tervisesportlane aga
kinnitas, et raskes olukorras on
inimesed, nagu ikka, leidlikud.
„Raja kõrvale on tekkinud uus
kändude vahelt looklev rada,
seda siis murukamara arvelt,“
sõnas ta. „Kuna rajal puuduvad
loogilised kalded, siis vihmaste
ilmadega tekivad sellele veeloigud, mis muudavad terviseraja
omakorda takistusrajaks.“
Probleeme on veelgi. „Raja
mitmed lõigud on võssa kasvanud ja selle läbimiseks tuleb siinseal pea alla tõmmata ja vahel ka
üksteisest möödumisel külg ette
keerata,“ rääkis kodanik. „Olukord on näide sellest, kuidas
asjad Tartu linnas on ja lastakse
olla, seni kuni keegi olukorrale
tähelepanu pole juhtinud. Rahalise poole pealt ei tohiks raja jätkuv korrashoidmine vast linnale
üle jõu käia ning iga sinna kulu-

tatud sent peaks teenima ju linnakodaniku hea tervise huve.“
Siin seisneb põhjus Pooli
sõnul selles, et rada ei kulge tervenisti linnale kuuluval maal,
vaid osa sellest on Tartu ülikooli
kliinikumi ja eraomanike kätes.
„Võsalõik on Puhkekodu tänava ääres eramaa peal. Eks tuleb
mingit koostööd teha ja küsida omanikult, kas ta lubab meil
võsa lõigata, midagi üle mõistuse seal olla ei tohiks,“ kinnitas
Pool. „Aga statsionaarset hooldust meil seal peal ei ole.“

Süüdimatud
loomasõbrad
Kuigi rada tutvustav teeviit ei
luba rajale koerajalutajaid, siis
neid tekib sinna aktiivse kodaniku sõnul iga päevaga üha rohkem. „Ei ole aga juhtunud ühelgi koerajalutajal kaasas nägema
„junnikotikest“ ja neljajalgsete
väljutatud number kahe jätavad
peremehed süüdimatult keset
rada vedelema,“ kurtis ta. „Isegi kui mõni viitsiks oma looma
junnid üles korjata, siis panna
poleks neid nagunii kusagile,
sest terviseraja pargipoolsel alal
pole ühtki prügikasti.“
Ka siin seisneb probleem Pooli
sõnul omandiküsimuses. „Raja
ääres on seitse prügikasti. Neli
on tõesti kahjuks Riia tänava
ääres – jumal tänatud, et maaomanikud meil üldse eramaal
joosta lubavad,“ ütles ta. „Riia
tänaval, kus linn käib lund lükkamas on võimalik autoga liikuda ja kaste tühjendada. Prügikastid on ka Puhkekodu-Raja
ja Tervise-Sanatooriumi nurgal.
Põhimõtteliselt on 1,5-kilomeetrine rada nii kaetud, et väga palju prügi üle jääda ei tohiks.“
Kaur Paves

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.
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Ekraan. Samuti lubab Eesti Rotary
Keskus tulijatele üllatust.

Suurim valik kunstiraamatuid
Täna kell 18 avab kunstimuuseum Lõuna-Eesti suurima kunstiraamatute poe. Meeleolu hoiavad üleval DJ ja Lehe pruulikoja
maitsvad joogid, sellele järgnevad mitmete kirjastuste raamatuesitlused.

Nooruse 3 kerkib uus arhiivihoone: viie-kuuekorruselises ehitises
saavad paiknema hoidlad, bürooruumid ning ruumid külastajate
teenindamiseks ja vastuvõtuks.

8400
velosõpra osales Tartu rattamaratoni lasteüritustel, ühistreeningul
ja põhisõitudel kokku.

Just kolib Lillesse
MTÜ Just Tants tantsukool kolib
oktoobrist viieks aastaks Lille
Majja. Senised ruumid aadressil
Riia 10 annab linn samuti viieks
aastaks enampakkumisel üürile.

Tudengiteater peab
juubelit
16.–18. oktoobrini jõuavad Tartu Üliõpilasteatri 15. sünnipäeva
puhul Genialistide Klubi lavalaudadele külalisetendused koostööpartneritelt Belgiast, Brasiiliast
ja Gruusiast. Kolme omanäolise
ja kaasaega kõnetava lavateose
kõrval on publikul võimalik nautida ka tudengite värskeimat lavastust „Morfium“.

Elton John Ekraanis
Briti legendi Elton Johni muusikali „Billy Elliot“ esitlusest Londoni West Endi Victoria Palace
Theatre`ist teeb pühapäeval
kell 15.30 otseülekande ka kino

Ränk pauk sebral
Jõe ja Aleksandri tänava ristmikul
toimus esmaspäeva õhtul raske
liiklusõnnetus, kus reguleerimata
ülekäigurada jalgrattal ületanud
neiu sai löögi sõiduautolt. 23-aastase Liisi vigastused olid väga
rasked ning praegu võideldakse
haiglas tema elu eest.

Rühmitused käsikäes
Täna kell 16 avatakse Kunstimajas
rühmituste „Duul“ retrospektiiv.
Näitus toob ühte saali kaks sama
nime kandvate noorte kunstnike grupeeringut ja jääb avatuks
19. oktoobrini.

Arvutimängurite
pidupäev
17. oktoobril viiendat sünnipäeva
pidav Lõuna-Eesti suurim mänguüritus Tõrva ÖöLAN keskendub
sel korral kvaliteetsete konsoolimängude kõrval ka meelelahutusele ja pakub videomänguvõistlusi igas vanuses huvilistele.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

MIDA RÜÜPAME?
Arhiivist koorus välja
2011. aasta foto kunagisest oda- ja praegusest rusikakangelasest
Andrus Värnikust.
Selge on vaid see, et
Värska vett pudel ei
sisalda.  Reio Laurits

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
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Palametsa
pajatused
303.

Maarjalaat Tartus
sajand tagasi
Sõda sõjaks, aga argielu tahtis elada edasi. Nii nagu varasematelgi
aastatel peeti 1914. a septembrikuu lõpul suurt sügislaata, millest
kohalik ajaleht kirjutas:
Tänavune laat oli haruldaselt kaubarikas. Sõjaolud ei näi maaelu
peale suuremat mõju avaldanud olevat. Küll on seda teinud põuane
suvi, mis kole vähe loomatoitu andis. Samuti kaubaveo seisak raudteel, mis lihakraami välja vedada ei lase.
Neil põhjustel on ootamata palju kariloomi müügile toodud. Kogu
kaubahoovi ümbrus, samuti Petrogradi uulits koos haru-uulitsatega
olid kariloomi täis, kelle eest küsiti kuulmata odavat hinda. Aga ostjaid oli vähe – peaasjalikult kohalikud lihunikud. Ka sigu oli palju.
Ainult hobuseid oli keskmiselt. Pakuti neid, mis sõjaväele võetutest
olid üle jäänud. Ja nendegi eest küsiti hinda, mida paljud ostjad ülemäära kõrgeks pidasid.
Laada muu osa oli nagu ikka. Avinurme mehed olid kohal oma
puunõudega. Riidekaupa leidus piisavalt, seevastu sigureid ja sibulaid nappis ja hindki neil kallis.
Aga oli haruldane laat selle poolest, et kuskil ühtki joobunud inimest ei näinud. Seda tänu riigivalitsuse korraldusele keelata mobilisatsiooni ajaks joovastavate jookide müük hoopiski ära. Ja kuna see
häid tulemusi andis, pikendati keeluseadust – mida rahvas ka „kuivaks seaduseks“ nimetab – kogu sõjaajale.
Isegi ülikoolimaja
Nüüd on Tartus kõik
koridorist viis pikanäalkoholi müügi- ja joogikohad kinni. Isegi äärepumees ühe studendi
linnade salakõrtsid on
palitu ära ja pantis selle suure trahviraha kartuses oma musta äri lõpesamal päeval panditanud. Või on neil salamajja. Raha käes, kadus viina tagavarad otsa
saanud? Küll on teada,
kus seda ja teist.
et Veerikul müüvat üks
söögimajataoline asutus toidu kõrvale õlut. Aktsiisivalitsus peaks
sealsel kandil rohkem silma peal hoidma, sest ka õlu sisaldab alkoholi.
Mis on halb, on varguste sagenemine. Isegi ülikoolimaja koridorist viis pikanäpumees ühe studendi palitu ära ja pantis selle samal
päeval pandimajja. Raha käes, kadus kus seda ja teist. Ka linnakodanike korteritest olla vargad väärisasju ja riidekraami ära viinud.
Mis puutub alkoholi müüki restoranides ning muudes rikkama
rahva joomakohtades, siis hankisid need politseimeistrilt peagi eriloa, mille kohaselt tohtisid kangemat kraami müüa piiratud koguses
kella 11-ni õhtul, et siis tund hiljem oma asutuse uksed kinni panna.
Nii et keela kui karmilt tahes, ikka leiab viin mingi prao, millest läbi
murda ja inimeste tervist rikkuda. Kõrtsmik juba oma kasust ilma ei
jää – tema oskab
Ärevatest aegadest annab tunnistust ka taevalaotus. 27. septembri öösel vehkisid Tartu kohal erakordselt tugevad virmalised. Põhjapoolses taevas võis nende mängu jälgida hommikuni välja. Ja Suure
Vankri tähekogu juures on selgetel õhtutel isegi palja silmaga näha
suurt sabaga tähte ehk komeeti, mille saba on paremale pööratud.
Kiikriga vaadates tuleb ilmsiks, et sel sabal on koguni kaks haru.
Egas see kõik head tähenda.

Uus Teater andis hooajale
avapaugu Tormi Toropi
lavastusega „Tõde ei anta
kellelegi andeks“.
Lugu on näide sellest, kuidas
inimeste ettekujutused ei vasta
kunagi tegelikkusele. Lavastuse
taustaks on Milli Vanilli duo lugu
– tegemist oli 1980ndate lõpus ja
1990ndate alguses tegutsenud
tantsubändiga, mille lõi produtsent Frank Farian Münchenis Saksamaal.

Tölpast hurmuriks
Nende debüütalbum „Girl You
Know It’s True“ saavutas kiiresti rahvusvahelise edu ja 21. veebruaril 1990 sai Milli Vanilli parima
uue tulijana Grammy. Vahetult
pärast seda tuli aga välja, et bändiliikmed Fab Morian ja Rob Pilatus polnud mitte ühtegi nooti oma
debüütalbumil ise laulnud. Järgnes skandaal ning Grammy tagastamine.
Sama laulujupi eestistatud versiooni „Tea, ma ei peta“ võtavad
Uues Teatris üles ka kohalikud
hurmurid Madis Mäeorg ja Veiko
Porkanen ansamblist Kaks Pead.
Nende tegelaskujude taust pakub
küllap kibedat äratundmisrõõmu
mõnelegi Maarjamaa mehepojale: kitsas higine ühiskorter, primitiivsed tülid ja lootusetult kehvad
flirdivõimed. Kohmakate tantsuliigutustega vürtsitatud ööklubistseenist pärinev pick-up-line
„su vanemad olid vist karbid, sest
sa ise oled küll tõeline pärl“ räägib
iseenda eest.
Pole seega põhjust imesta-

Madis Mäeorg ja Veiko Porkanen veenduvad, et saatust petta ei saa.

Uus Teater

da, et ootamatult süllesadanud
võimalus superstaarideks saada
Kahel Peal katused pealt sõidutab. Varem kommunikatsioonivormid vaid seosetu mörisemisega piiranud duo avastab end lakutud heledahäälsete lauluinglitena,
kes ühte ja sama refrääni kedrates
teismelisi tüdrukuid hullutavad.

Ise küsin, ise vastan
Lavastuse autorid ei pea paljuks
lubada ka publikul oma iidolitega
otseühendusse astuda, korraldades „spontaanse“ pressikonverentsi. Ülearu palju energiat ei maksa
siiski küsimuste väljanuputamisele panustada, sest vastajad lähtu-

vad kommentaaride formuleerimisel nagunii vaid produtsendile
arusaadavast loogikast.
Postmodernsele teatrile kohaselt
piirdub lavakujundus valge ekraani
ja kümmekonna puuroikaga, mida
peaks ilmselt kompenseerima mitmetasandiline ja sügav sisuline
pool. Viimast on aga teatrivõhikul
raske aduda – stseenid on etteaimatavad ja tüütult venivad, hoolimata ennastunustavalt karglevate
noormeeste entusiasmist hakkab
igav. Pikalt soojendatud puäntki on
taustaloo läbilugenule juba ilmne.
Ning kui kõlab lõpuküsimus „Tühi
tunne, eks ole?“, jääb sellega vaid
nõustuda.
Kaur Paves

LAO
Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116
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NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
25. ja 26. SEPTEMBRIL
11.00 - 16.00

tartuekspress
Sirli Supilinnast
Rahva hääl

Neljapäev, 25. september 2014

Kuhu kaovad eesti meel ja keel?
On keegi märganud, kuidas
sõnavara, mida me kasutame,
ajaga muutub? Muutub vastavalt meie vanusele, aga muutub
ka vastavalt ajale.
On täiesti normaalne, et noor
inimesehakatis tarbib palju
slängi. Nii on see alati olnud, ja
on ka edaspidi. Ent millise ahviliku vaimustusega me ühiskond
endiselt ahmib endasse kõike
välismaist! Kas tõesti isu veel
täis ei saa?
Üheks atraktsiooniks on võõramaised väljendid. Kohati tundub, nagu igipõline eestlane
omas emakeeles enam kirjutada
ei oskagi. Huvitav, kas rahvas mõtleb veel eesti keeles ja vaid väljendab end võõrapäraselt?
Või juba mõtleb ka teises keeles? Aina enam
võib kuulda ja lugeda näiteks: „...by the way ma
käisin täna seenel! Maybe homme lähen jälle
metsa.“
Eesti keelt peetakse raskeks keeleks, sest
meil on pöördeid ja käändeid ja väljendeid pal-

ju... ent tundub, et mitte piisavalt. Ikka ja jälle kraabib kõrva sõnavara, mis on rikastatud
millegi laenatuga. Kas tõesti on keel nii vaene,
et tuleb tarbida ka alternatiive, et end arusaadavalt väljendada?
Täiesti absurdne sõna on näiteks „tintenpen“! No miks peaks vahetama „tindipliiatsi“
mingi sisutühja väljendi vastu? Jah, koolilas-

tel on see sõna täiesti omal kohal,
aga et sama väljend vaatab vastu
ka poeriiulilt...
Meie väike riik on ise juba keeleliselt nii kirev, et midagi võõramaist siia enam sisse toppida
pole sünnis. Justkui kirev kaltsuvaip või rahvariideseelik, millele
punutakse pärleid sisse ja tikitakse litreid peale.
Ikka ja jälle korraldatakse mõttetalguid, et leida uusi sõnu – no
milleks? Miks peab harjumuspärase millegi uue, veelgi hullem,
võõramaise, vastu vahetama?
Kui juba keel muutub, siis muutub ka meel. Jonnakast ja visast
eestlasest ei jäägi järele muud kui läänelikku
eluviisi ja mõttelaadi järeleaimav pärdik.
Jääb üle vaid loota, et ühel hetkel leiab rahvas oma juured üles. Tõstab taas pea eestlasele omase uhkusega kuklasse ning hakkab
taas kasutama „teibi“ asemel kleeplinti, lõpetab „hamburgerite“ ja „hotdogide“ tarbimise
ning kirjutamiseks kasutab tindipliiatsit.

MAZDA 3

KÜSI MESSIHINDA
JA TULE PROOVISÕIDULE
AUTOD KOHE LAOS OLEMAS!
TARTUS
Villu Sabre

müügikonsultant
Tel 736 6388
Mobiil: 533 40542
e-post: villu.sabre@eurostauto.ee

Messinädalal oleme avatud E – R 9 – 18, L 10 – 15

Aardla 25a, Tartu
www.eurostauto.ee
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anekdoodid

Naine sõbrannadele:
„Enne, kui puhkusele lähen,
ostan oma mehele voorusevöö.“
„Kui põnev! Aga milline see voorusevöö välja näeb?“
„Panen mehe keset tuba ja ümbritsen ta viinapudelitega. Pärast
seda ei tule tal võõrad naised isegi
mõttesse!“
***
Noorpaar lendab puhkusereisile.
„Issand hoidku, ma unustasin
triikraua välja lülitada!“ hüüatab äkki
noorik.
„Hull oled?! Nii võib ju tulekahju tekkida!“ pahandab mees. „Ah …
õnneks unustasin ma vannitoas
veekraani lahti!“
***
Kohtuvad kaks sõbrannat:
„Sa käisid sanatooriumis? Kuidas
puhkus läks?“
„Hästi. Aga mehi oli vähe, paljud naised sõitsid ära ega saanudki
puhata!“
***
Mees märkab kuurordis kena
naist ja läheneb talle sõnadega:
„Lubage end tutvustada – doktor
Saar.“
„Me oleme ju tuttavad, härra
Saar!“ vastab naine.

„Kuidas nii?“
„Meie suvilad asuvad kõrvuti!“
„Oot, oot! Palun pöörake selg.
Nüüd palun kummarduge! No muidugi! Proua Hani! Teie!“
***
„Kuule, kas ma käin liiga väljakutsuvalt riides?“ küsib üks sõbranna
teiselt.
„Ei-ei, kust sa seda võtad?“
„Lihtsalt, kui ma tänaval jalutan,
pilluvad vanamutid mind kividega …“
***
Kena neiu oleks peaaegu alla ajanud noormehe, kes jõuab hädavaevu autorataste eest kõrvale hüpata.
Noormees lohutab daami:
„Oh, ka mina olen süüdi – mul
oleks olnud küllalt aega laternaposti otsa ronida.“
***
Politseinikult küsitakse:
„Kas te oma naist peksate?“
„Segi olete või!“ vastab politseinik. „Kas te arvate, et ma teen kodus
ületunde või?!“
***
Telefonikõne Swedbanki:
„Kas te hullumaja patsientidele ka
laenu annate?“
„Anname, aga hullumeelse protsendiga,“ vastab klienditeenindaja.

***
Jahimehed pajatavad kamina
ees jahimehejutte. Üks mees räägib, kuidas ta kord noaga põdra ära
tappis. Kui keegi ei usu, jutustab
mees oma loo:
„Oli ilusa loojuva päikesega hilissuvine õhtupoolik. Sõidan autoga töölt
kodu poole. Vaatan, kuidas valmis
rukis paremal pool teed kerges tuules
voogab. Äkki märkan kõrges rukkis
põdra pead ja tuleb, sindrinahk, otse
tee poole. Mul tuline kahju, et püssi
kaasas pole. Vaatan siis juba lootusetult, kuidas põder teeni jookseb, korra paremale, korra vasakule vaatab ja
ühe ropsuga üle tee hüppab. Aga kui
ta teisel pool teed rinnust saati lumehange maandus ja jalgupidi kinni jäi,
olingi kohe noaga jaol ...“
***
Joonistustund, teemaks paanika.
Juku joonistab pildi: punane ring
keset paberit.
„Aga Juku, kus see paanika siin
on?“ ei saa õpetaja aru.
„Vaadake, õpetaja, mul on kodus
vanem õde,“ seletab Juku. „Tema
teeb iga kuu ühele kuupäevale punase ringi ümber. Sel kuul jäi
tegemata. Ja te ei kujuta ette, milline
paanika meil sellest kodus tekkis!“

sudoku
sudoku

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

Võtame rahulikult

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Kino

Kontsert

Cinamon

Jaani kirik

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

23.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Ülle Noormägi (orel),
Marju Villak (viiul)

26.09-2.10 kell 22.20 Lucy
26.-30.09 kell 13.15, 15,
17.15, 20.10; 1.-2.10 kell
13.15, 14.45, 20.10 Labürindijooksja

Tartu Jazz Club

26.09-2.10 kell 14.15, 18.45
Ma ei tule tagasi

23.09 kell 19 virtuooside
brasstrio Journal Intime
(Prantsusmaa) kontsert Lips
on Fire

26., 29.-30.09 kell 13, 15.45;
27.-28.09 kell 11, 13, 15.45;
1.-2.10 kell 12.45, 15.45 Maagiline Oz
26.09-2.10 kell 22.30 Nagu
ülal, nõnda all
26.09-2.10 kell 12 Khumba

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

26.-29.09 kell 19.45; 30.09
kell 19.45, 21.45; 1.-2.10 kell
17.05, 21.45 Mängiks mente

18.09 kell 21 Trio de la Soirée
Vanemuise kontserdimaja

Näitus
Linnaraamatukogu
kuni 16.10 raamatunäitus
Tervislik eluviis
kuni 1.11 raamatunäitus Helga Nõu 80

26., 29.09-2.10 kell 13.45,
19.30; 27.-28.09 kell 13.45,
16.30, 19.30 Brooklyni kõige
vihasem mees

kuni 11.10 Karin VarblanePalmiste fotonäitus Puude
poole: fotod Koivamaa
põlispuudest

26.09-2.10 kell 11.45 Lennukid 2

kuni 11.10 Sigita Matulevičienė fotonäitus Sügispäev
Endla rabas

26.-29.09 kell 15.20, 20, 22;
1.10 kell 15.20, 20, 22.10;
2.10 kell 15.20, 20 Kutsuge
McCall

Karlova-Ropka
raamatukogu

26., 29.09-2.10 kell 15.30; 27.28.09 kell 17.45 Patu linn 2

kuni 16.10 Greesi Langovitsi
fotonäitus MINI-A-TUURID

26., 29.09-1.10 kell 16.30, 21;
27.-28.09 kell 21; 2.10 kell
16.30 Ida

Tammelinna
raamatukogu

26.09-2.10 kell 13.30, 18
Võtame rahulikult
26.09-2.10 kell 12.30 Sipelgapoiss
26.-29.09 kell 21.45 Zulu
27.-28.09 kell 11.15 Kuidas
taltsutada lohet 2
26.09-2.10 kell 17.30 Kõrvalhüpe
26., 29.09-2.10 kell 17.45, 27.28.09 kell 15.30 Uus algus
1.-2.10 kell 19.15 Esilinastus:
Kadunud

kuni 26.09 hobifotograaf
Peeter Jõeloo näitus Jalutades looduses

Aedade ja terrasside ehitus ning
materjali müük. Tel 5907 1680.
Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.
Kaevude puhastus, san-tehnilised tööd, vannitubade remont,
torustike ehitus. Tel 5813 5496.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.
Lamekatusetööd. Mõistliku hinnaga hea kvaliteet. Tel 5662 9930.

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi. Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Plaatimistööd Tartus ja lähiümbruses. Tel 5605 4192 web.zone.ee/
plaatimine.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd. Ka elektri ja san-tehnilised tööd. Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid.
Tel 5638 7537,
tarmotruija@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Materjal

Muu
Linnaraamatukogu
25.09 kell 18 Vene draamateatri näitleja Sergei Tšerkassovi luulekontsert Ingel (vene
keeles)
26.09 kell 13 külas on lasteraamatute autor ja illustraator
Eduard Kont. Juttu tuleb raamatust Kivist südamete linn:
Tallinna jõulumuinasjutt
(vene keeles)

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

TELLI
KUULUTUS
2.10 kell 22.10 Esilinastus:
Dracula: Jutustamata lugu

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

Müüa soodsalt ehituslikku saematerjali. Tasuta transport Tartus. Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük

1-toaline renoveeritud korter
koos sisustusega Tartus. Võta kohver ja astu sisse. Info tel 5822 6654.

tartuekspress
reklaam
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2-toal renoveeritud korter Karlovas (46,4 m², 2/2, kamin, õhksoojuspump, parkett, 62 000 €).
Omanikult. Tel 514 0770.

Jõe butiigis kasutatud joped ja
dressipüksid meestele. Soola 10
(avaturg), E-R 9-17, L-P 9-16.

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Uus kogus jopesid
ja uusi lasteriideid.

2-toaline korter Põlvas (KÜ, keskküte, parkett, 14 500 €, ka järelmaksuga). Tel 520 0578.

Tamme butiigis sügisesed
T.A.T.U. kleidid noortele. SuurKaar 56, E-R 10-18, L 10-16

Sõidukid
Korterid, majad, majaosad Tartus ja
maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski,
tel 742 0656, 5664 0706.
Maja Tartus Jõe 7 (3 tuba, 108 m²,
ahju- ja gaasiküte, kinnistu 754 m²).
Tel 5667 5567.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.

Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuiv lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv halupuu (50 cm, koorem
2 rm, kojuvedu tasuta, 35 €/rm).
Tel 557 0850.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.

Võtan müüki kinnisvara Tartus ja
Tartu maakonnas. Tel 5620 4096.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Üürile anda
Ahik kööktuba kesklinnas.
Tel 5395 0955.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu
Arvutijoonestamise (CAD)
kursused. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused septembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Prantsuse keele eratunnid Tartu
kesklinnas, 1-2 inimest, erinevad
tasemed. Info tel 551 9676.

1993.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Lisainfo tel 5823 2707.

Teenused

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
3 m ja tükeldatud küttepinnud
(kask, haab, sanglepp) ja halupuud.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.
Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.
Firma teeb kõiki elamute hooldustöid (väliskoristust, san-tehnilisi
töid jne). Tel 509 0750.

Mahla pressimine Teie kodus.
Kohaletulek al 50 liitrist.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com.
Mahla pressimine tellija kodus.
Tel 5686 0688.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.
Plaatimistöö. Tel 5645 9625.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.

Kuivad halupuud (2 a, 50 cm,
kask ja segapuud). Tel 5344 0850.

Rõivaste parandus. Tartu, Võru
50, tel 5566 0797.

Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja
selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.
Tervist reiki abil. Tervendaja Eve,
tel 502 3284.
Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine
tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Tutvus
61 a brünett keskmist kasvu
naine, kes on kaotanud usalduse,
soovib leida kuni 65 a meest, kes
on aus, kohusetundlik, abivalmis
ja oskab hoida naist, kes vajab
armastust ja õrnust. Mehel võiks
olla juhiload. Tel õhtuti 5198 2929.
61 a majaga naine Elvast otsib majapidamisse kodu armastavat autoga
kuni 63 a härrat. Tel 5849 2531.

Müük
Euromündid aastaarvude järgi. Tel
5385 2304.

Septikute paigaldus ja müük.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Kasutatud elektripliit Strömberg.
Rootsi kvaliteet. Ühtlane ahju
küpsetus. All mahukas panipaik
rasketele kööginõudele. Info tel
5870 5189.

Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

Müüa värsket, naturaalset õunamahla. Tel 5197 0870.

Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Suur raamatumüük Tartu ülikooli
raamatukogu fuajees E-R kl 11–19.

Tükeldatud küttepinnud (50 cm
ja lühemad, kuusk, haab, lepp, 25
€/rm). Toome koju kahe ruumi
kaupa. Info tel 5684 0777.

Tasuta kodumasinate, elektroonikaseadmete ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

Kuivad küttepuud (lepp 50 cm
35 €/rm, kask 40 cm 43 €/rm).
Tel 5552 4150.

Hauakivide valmistamine.
Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee.
Hekkide pügamine, viljapuude
lõikus, üle 15 aasta kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Lõhutud ja kuivad küttepuud
(lepp, kask jt segamini, 50 cm 42
€/rm, 30 cm 45 €/rm). Kojutoomisega. Info tel 5383 7099.

Loomad

Jalgrataste hooldus ja remont
Tartus Võru 132a. Master Sport OÜ,
tel +372 659 1109,
www.mastersport.ee.

Isane lääne-siberi laika J. Nectan
Storo jahimehele. Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 564 8251.

Ost
Kellel on üle ja pakkuda talveõunu
Tartus või Tartumaal?
Tel 5191 6605 või
proov.proov@mail.ee.

Isane pikakarvaline taks Rommi.
Tel 504 1924, http://fotoalbum.ee/
photos/jahisarv/sets/1415755.
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Põllundus

Otsin tööd

Küte

Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Põlvas, Tartumaal, Põlvamaal. Väike järjekord! Tel 5191 6605.

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
kogenud ennustajad 24 h, 1,09 €/
min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

Müüa magusa kollase vaarika
istikuid. 2 saaki aastas! On ka maasikvaarikaid. Saak septembris. Ja
muud huvitavat. Info tel 5870 5189.

Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professionaalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.
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30 a naine otsib vahetustevaba
tööd Tartus, pakkumisi teha meilile
kerts17@hot.ee.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

PANDIMAJA
V.E.M.M.
T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Mööblikauplus vajab mööbli kokkupanijat ja laomeest. CV saata
tartu@viigardi.com, faks 736 7960.
Otsin maamajale maakivivundamendi remontijat. Tasu kokkuleppel. Tel 5666 2590.
Tartu kesklinna pubi otsib oma
kollektiivi töökat nõudepesijat.
Info tel 744 1484 või
pubi@pahadpoisid.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Korstnapühkimine kutselise korstnapühkija poolt. Tel 5656 6086.
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Arvutite hooldus/parandus,
tarkvara hooldus/paigaldus.
Tel 5692 2274, www.itkolmnurk.ee.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.
Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga! Head hinnad!
Tel 5193 2738.

Kutsed, nimekaardid, voldikud,
flaierid, plakatid, raamatud. Tel
517 9237, www.kiirtrykised.eu.
Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.
Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.
Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Korporatsioonide uuriripatsid
erakogusse. Kõik pakkumised
oodatud. Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, kellad, märgid, ehted,
medalid, ordenid, postkaardid,
fotod, mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Abistan vanureid ja puuetega
inimesi. Tel 5664 0259.

Riided
Anne 51, Stiil kasutatud riided
Norrast. Kvaliteetsed ja moodsad
riided Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15,
stiilriided.ee.

Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.
Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Pakun tööd
Klienditeenindajale täiskohaga.
info@chezandre.ee

Konteinerite rent ehitus-, majapidamis- ja haljastusjäätmetele. Tel
529 0183, www.elevus.ee.

Telli endale mõõtude järgi sauna
lavakomplekt. Valikus on palju erinevaid lahendusi ja laudisetüüpe.
Tel 5375 7000, www.saunapoint.ee.

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Tervis
Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, tel
505 8381, 5837 9246.
Psühholoogiline nõustamine ja
intuitiivteraapia. Astrid,
tel 5612 0988.

Vanad ordenid, KL ja sõjaväemärgid, mündid, hõbe, raamatud
jm vanavara. Tel 5649 5292.
Õhksoojuspump (mitte töökorras,
kuni 20 €). Tel 5559 9753.

Muu
Ära anda suur hiina kask.
Tel 5647 8256.

Vaba aeg
India tants algajaile. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
reklaam

Neljapäev, 25. september 2014

Originaali lavastaja Harold Prince Orkestratsioonid David Cullen
ja Andrew Lloyd Webber Originaalproduktsioon Cameron
Mackintosh Ltd ja the Really useful Group Ltd.
Richard Stilgoe & Andrew Lloyd Webberi libreto põhineb
Gaston Leroux’ romaanil „Le Fantôme de l’Opéra”

ESITLEB

ANDREW LLOYD WEBBER
Laulusõnad CHARLES HART
Täiendavad laulusõnad RICHARD STILGOE
Muusika

„See muusika liigutab
mind hingepõhjani!”
Hanna-Liina Võsa
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