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Ainult kuu lõpuni kehtib kõigile piletitele 15% soodustus!
Liitu korraldaja lehelt WWW.TCC.EE ja saada täiendavat allahindlust 7%
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Saiakeseletis läheb tihedaks
Lõunakeskuse Statoilis
avatud uudse niisutu
sega ahi tõstab teenin
dusjaamad pagaritoo
dete valikus kõrgemale
positsioonile ning sunnib
vastukäikudele ka piir
kondlikud konkurendid.
Teenindusjaama kohale
saabudes tungib ninna meeldiv kohvilõhn. Oleks sobinud
ka meeldiv bensiinilõhn, kuid
ühtegi värsket tankijat hetkel
läheduses ei tähelda. 15. aastat
Statoili ridades teeniv juhataja Janek Helimets juba ootab
mind ning asun pingsalt inspekteerima uudsete niisutatud saiakeste valmimissaagat.
Tagaruumist on toodud paar
kilepakki külmutatud saiakestega ning jäetud need veerandtunniks plaatidele sulama. Muidu ei tulevat soolasest
pirukast õiget asja, nagu pagaripoisid on töötajatele sõnad
peale lugenud. Veerand tunni
pärast saabus aeg parajalt sulanud taignapallid ahju susata.

Statoilis end 15 aastaga üles töötanud Janek Helimets ei pea endiselt paljuks ka ise
köögis käed külge panna. 
STEN SANG
Konkurendid veel ei värise: nii Sõõrikumeistri kui Mrs
Waffle‘i esindajad on veendunud, et suudavad kohvikuäris
üha laiemalt mõõtu võtva tanklaketi kõrval ellu jääda.

Pärnus saavad kõik
Ja tõepoolest – tark ahi piserdab valmivaid pagarišedöövreid
teatud ajaperioodi tagant peenikeste veepisaratega! Uurisin ulmelise ahju hinnaklassi kohta,
kuid nii täpset infot jaamajuhatajale peakontorist ei edastata.
Number Garbini nime kandva
ahju hinnasildil jääb ajakirjaniku jaoks saladuseks.
Uue tootevaliku üles kiitmiseks jagati esimese nädala
hommikul kohvi kõrvale üks
tasuta saiake omal valikul.
Tagasihoidliku eestlasena oli
keelduda proovijaidki, kuid
pärast esimest ampsu näisid
nad uude pagaritootesse justkui armuvat.
Proovides juhatajalt midagi
mahlakamat peale märgade saiakeste välja kangutada,
saan teada rajust kliendibuumist 2000. aastate tänavareivide ajal. Siis vajas Turu tänava
tankla suisa turvamehe uksehoidjateenust – mees lasi korraga sisse kümme külastajat.
Sisse soovijaid oli kogu parklaala pungil täis!

Turvamehe teenust vajab
stabiilselt edasi Pärnu tankimisjaam kesklinnas, kus käib
nädalavahetusel tubli andmine. Anda tahetakse kõigile ja
palju. Andmist reguleerib õhtutundidest vaikse hommiku
saabumiseni turvamees, kes
hoolitseb nii klientide kui ka
teenindajate heaolu eest.
Korraga heliseb juhataja te-

lefon, teisel pool toru kõnelevat politsei. Hommikupoole
unustas üks klient kütuse eest
tasumata ning lahkus vaid
kauba eest maksmise järel.
Politsei tuletas talle ununenud kütusearvet helistamisega
meelde ning mees saabuski vabanduste saatel tanklasse oma
arvet tasuma. Kas oli see saiakeste niiskus või kohviubade

värskus, mis klienti teelt eksitas, seda täpselt teada saada ei
õnnestunudki.
Jõulud möödusid teenindusjaamale rahulikult. Eraldi jõuluboonust alluvad ei saanud – oma
palganumbrit saab teenindaja
suurendada aktiivselt müües.
Tagasihoidlikumad kliendid
saavad kütuse eest tasuda iseteenindustankuri juures. Sellisel juhul keegi neile ei soolast,
magusat ega joodavat kaasa
pakkuma ei kipu. Kommipakid teenindajate lastele siiski
kodudesse rõõmu tooma jõudsid. Juhataja kiidab oma alluvaid ning on uhke nende pika
tööstaaži üle. Mainimisele
tulevad suisa seitse ja kümme
töötatud aastat kontsernis.
Helisalu ise alustas praeguse
Tasku keskuse juures rehviboksis ja töötas end ajaga üles. Oma
alluvatest hoolib mees väga
ning töötaja haigestumise korral on valmis ise letti tulema.
Saiakesed ja värske kohv peavad
igal juhul kliendini jõudma.

Ülipaindlik graafik
Kõrval Lõunakeskuses pehmet Belgia vahvlit pakkuva
Mrs Waffle´i juhataja Kornelika Egers-Pisuke on samuti
varmas naljakaid juhtumisi
kohviku ajaloost jagama. Vahukoorega kogemata kliendi
pritsimist tulevat päris tihti
ette, kuid õnneks on külas-

tajad rõõmsameelsed ja ei tee
sellest suuremat probleemi.
Tallinna müügikohas õnnestus teenindajal viisaka härra
mantlile terve jäätisepall lennutada. Härra võttis asja huumoriga ning kahepoolse koristustöö tulemusena saavutas
mantel oma esialgse välimuse.
Statoilis suurt konkurenti
vahvlikohviku juhataja ei näe,
kuna leiab tootevaliku piisavalt erineva olevat. Uudsest
niisutusega ahjustki kuuleb
magusameister ajakirjanikult
esimest korda.
Töötajate peamiseks motivaatoriks peab ülemus ülipaindlikku töögraafikut.
Mujal töökohtades käib alluv
etteantud päevadel tööl ja kohendab oma elu selle järgi.
Vahvlikohvik aga kohendab
oma töögraafiku just teenindaja järgi. Seetõttu on Mrs
Waffle väga populaarne eelkõige tudengite seas, kelle töökoormus jääb tihti isegi alla
poole ametikoha.
Püsiklientidena mainib
Egers-Pisuke ära naised. Mehed nii magusamaiad ei ole ja
ilmselt ühele mehisele mehele ei sobigi ilusa vahvli kõrval
mekutada. Veel on magusroog
väga popp koolinoorte seas.
Laienemisplaanidena märgib naine ära soovi kesklinnas
kanda kinnitada. Väikesed ettevalmistused selleks on juba
tehtud. Suurematest plaanidest rääkides on soov isegi lõunanaabrite juurde Lätti oma
kiosk püsti panna.
Jõulud saabusid vahvlimajja
eritootega, kus esimest korda on kasutatud kaunistusena moosi. Sellist tempu pole
Belgia suhkruvahvliga varem
korda saadetud, kuid julgustükk tasus ära: kliendid võtsid piparkoogipuruga moosise
maiuse kenasti omaks.
Sõõrikumeistri esindaja
Maili Viirma jääb kommentaaris napisõnaliseks. Esimese
hooga ei oska ta turu tihedast
rebimisest suurt midagi arvata, kuid järele mõeldes näeb
uues ja paremas ahjus väikestviisi konkurenti küll.
STEN SANG

KUULUTA LEHES JA VEEBIS:
www.tartuekspress.ee/kuulutused
REAKUULUTUSE 3 rida (90 tähemärki) 1,20 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €
KUJUNDATUD kuulutus 5 €/cm

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee, lehe toimetuses (Ülikooli 1, T-N 10-16), Lõunakeskuse ja Eedeni keskuse infoletis
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Segadus pileti
süsteemiga
Miks on tartu.ee lehel veel
üleval ID-pileti kohta informatsioon, kui see tegelikult enam ei kehti?
Seda näeb ka pilet.ee
lehelt, kus kõik raha laadimise koodid on maha
võetud. See ajab segadusse, sest pole isegi ühtegi
märget selle kohta, et see
süsteem ei kehti.
ID-pileti süsteem oli
lihtne ja mugav ning kui
on ette teada, et kuupileti jagu sõite tuleb täis, siis
miks sellist võimalust keelata? Selle asemel, et inimestel rahakotte üha uute
kaartidega sisustada, võiks
mõelda ka sellele, kuidas
ID-kaart ühistranspordi
heaks uuesti tööle saada.
Seniks aga eemaldage
selle kohta kogu informatsioon tartu.ee lehelt
või vähemalt lisage juurde märge, et see võimalus
enam ei kehti, on ajutiselt
peatatud vms.
Mari Oblik

Veronika Kallaste
ühistranspordi
kvaliteedijuht
ID-pileteid oli võimalik osta kuni 2015. aasta
lõpuni, seega oli ka info
ID-pileti ostmise kohta
aasta lõpuni kättesaadav.
ID-pileti kohta käivat informatsiooni tartu.ee lehelt minul 5. jaanuaril leida ei õnnestunud, seega
julgen väita, et seda seal
enam pole.
Uus bussikaart on kontaktivaba kiibiga, mis
on erinev ID-kaardist.
ID-kaarti pole võimalik
kontaktivabades süsteemides kasutada ning
ID-kaardi kiip kuluks kiiresti, kui seda kasutada
iga päev kontaktsetes
süsteemides. ID-piletite
kasutamise puhul pole
võimalik saada ka infot
reisijate hulga ja liikumise kohta, mis võimaldab
liinivõrku paremini planeerida ja busside suurust
arvestada.
Allikas: Tartu LV
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Arnole külla

Liinibuss vs auto

Alates 18. jaanuarist on lapsevanematel võimalik esitada kooli vastuvõtu ja lahkumise taotlust e-keskkonnas
ARNO.

Esmaspäeva pärastlõunal
kutsuti päästjad appi Riia
tänaval juhtunud liiklusõnnetusele, kus kokku olid
põrganud linnaliinibuss ja
sõiduauto. Päästjad kõrvaldasid süttimisohu ja puhastasid tee autovedelikest.
Bussijuht Taimi Jaansalu
soovib aga avalikult tänada
abivalmis ja toimekat Katrina
Seppa, kes aitas bussis kukkunud naisterahvast.

1500

eurot sai rae reservfondist
endale abipolitseinike MTÜ.

Enam kui Aleksandr Karasjovi häirib vildakas kommunikatsioon tema isehakanud pressiesindaja Ljudmilla Jürissoni. 
KAUR PAVES

Surma ootav vähihaige:
MIKS ARST LÕUGAB?
Eesnäärmesõralisega
võitlev Aleksandr Karas
jov teab, et sisulist ravi ta
selles elus enam ei saa.
Veelgi enam nörritab teda
aga meditsiinipersonali
hoolimatu suhtumine.
Pahaloomulise kasvaja tõrjumiseks määras onkoloog
Margit-Maie Marjamägi Karasjovile eelmise aasta lõpus
radikaalse kiiritusravi. Selle
järelmite suhtes lähevad aga
osapoolte seisukohad diametraalselt lahku.

Saatuslik juukselõikus
„Käisin abikaasaga juuksuris
ja tal hakkas seal halb,“ meenutas kärmelt jutuohjad enda
kätte haaranud Karasjovi elukaaslane Ljudmilla Jürisson.
„Mehele tehti EKG ja sealt ilmnes, et ta oli saanud kiirituse
üledoosi. Meid polnud sellest
võimalusest teavitatud absoluutselt ja mina neist asjadest
ise ju aru ei saa, ega ma meditsiinitöötaja ole. Seal on kogu
tekst ju ladina keeles.“
Edasi viis paarikese tee tagasi Vallikraavi tänavale kliinikusse Marjamägi jutule.
„Pärast vastuvõttu oli tohter
väga vihane. Kogu aeg on ta
vihane, ma ei saagi aru, mispärast. Karjus, et Aleksandril
oli infarkt ja et miks talle kohe
kiirabi ei kutsutud,“ kurtis Jürisson. „Kust mina sellest oleks

pidanud aru saama? Mina neid
diagnoose ju ei tea.“
Marjamägi kinnitas, et tema
patsiendile oli tõesti EKG tehtud, kus „südameinfarkti ei
välistatud“. „Palusin tal uuesti
perearsti poole pöörduda, et
välja selgitada, mis temaga lahti
on. Nendega on pikalt räägitud,
kusjuures patsient ise suhtlusest praktiliselt osa ei võtnud,
suhtles ainult abikaasa,“ väitis
ta. „Juba novembris tuvastasime südamepiirkonnas valud.“
Ühtlasi märkis onkoloog,
et tavaliselt ei ole tal kombeks
patsientide peale karjuda ega
neid solvangutega kostitada. Kõvemat häält pruukivat
ta vaid juhul, kui vastaspool
muidu ei kuule. „See ei tähenda seda, et ma nende peale röögiks. Inimestel on küll
kuulmisaparaadid, aga tihti
on need välja lülitatud või pole
õigel hetkel kaasaski,“ selgitas
ta. „Siis ütlevad, et rääkige kõvemini, seepeale aga, et mis te
röögite.“
Jürissoni versiooni kohaselt
pärinud ta viimaks Marjamägilt, ehk saaks haigele vähemalt
kiiritusest tekkinud iivelduse
vastu mingeid tablettegi, sest
kiiritus ajas teda jubedalt iiveldama. „Minu poole ärge rohkem üldse pöörduge!“ tsiteeris
ta väidetavat vastust. „Minul on
teiega seansid lõppenud.“
Arsti otsuses seisab tõepoolest, et nädalaga kaheksa kilo

Soovid vabaneda suitsetamisest kiirelt ja ohutult?
Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

kaotanud patsiendi kiiritamine
tuli kurnatuse tõttu lõpetada
ning edasi peaks teda jälgima
uroloogi juures. „Helistasin infoletti – kujutate ette, järjekord
on kolm ja pool kuud!“ ahastas
Jürisson. „Pean puusärgi voodi
kõrvale valmis ostma?“

Kommikarbiga kosja
Marjamägi sõnul ei tule jutt
üledoosist kõne allagi, sest ravidoosid on rahvusvaheliselt
paika pandud. „Karasjov ei
saanud pealegi peaaegu üldse
ravi, sest pärast nelja kiiritust
tuli ravi 14. detsembril lõpetada,“ lisas ta. „Eesnäärmevähi
puhul tehakse muidu vähemalt 28 seanssi.“
Jürissoni ei veena aga meediku argumendid karvavõrdki.
„Eesti meditsiin on kohutav,
aga ühtegi sellist arsti ma veel
näinud pole – ükskõik, mis ka
poleks, ta ainult karjub. Mis
viha tal patsiendi vastu olla
võib?“ kurtis ta.
Suhete klattimiseks pole abi
olnud ka ehtnõukaaegsetest
meetmetest. „Olen arstile küll
kommikarpe viinud, aga ei midagi. Öelgu siis, kui palju raha
tuleb anda,“ soovitas Jürisson.
„Ajab mind enda juurest ära –
aga kuhu ma siis lähen, surnuaeda?“

Talverõõm

Restaureerima
Linn jagab ka sel aastal restaureerimistoetusi. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1.
märtsiks.

Pühapäeval kella 12–18 saavad kõik talvesõbrad Jõe
uisukohvikusse uisutama,
karussellitama, jää- ja lumehokitama ning niisama liuglema tulla.

Elu maailmalõpus
Täna kell 18.30 kutsub Tartu
Regiooni Energiaagentuur
kõiki tulevikku vaatavaid inimesi osalema säästva arengu õhtusel loengul loodusmajas. Õhtu teemaks on elu
peale maailmalõppu.

Kogu lugu
Täna kell 18 toimub Tartmusis muuseumi kogudele
keskenduv kohtumine „Kogu
lugu!“ Julia Polujanenkovaga ning homme kell 11 avatakse uus näitus Tartu nüüdisaegsest fotograafiast.

KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

SÄHVATUS

Tugi keskkonna
projektidele
Linn võtab vastu taotlusi
keskkonnateemaliste väikeprojektide toetamiseks.
Finantseerimist võivad taotleda kõik Tartus tegutsevad
füüsilisest isikust ettevõtjad
ja juriidilised isikud. Eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste esitatud
taotlusi.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

PAREM HÄBI SILMIS: enam kui Tasku taaraautomaadi juures toimetava härrasmehe tarmukus
paneb imestama fotosepa avalik jultumus. 

FACEBOOK / MÄRGATUD TARTUS

KINNISVARA
HOOLDUSMEISTER

KINNISVARA
HALDUR

Töö kirjeldus:
• sanitaartehnilised tööd ning muud
remondi- ja hooldustööd
• graafikujärgne avariivalve

Töö kirjeldus:
• klientide kinnisvara
korrahoiu juhtimine
• graafikujärgne avariivalve

Nõudmised kandidaadile:
• hea organiseerimis-, otsustus- ja
vastutusvõime
• autojuhiluba
• eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil

Omalt poolt pakume:
• kindlat sissetulekut
• ametiautot
• liikuvat ja rutiinivaba tööd
• paindlikku tööaega

CV koos palgasooviga saata hiljemalt 7. veebruariks aadressile juntson@juntson.ee
Märgusõna “haldurr”
Märgusõna “hooldusmeister”
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Palametsa
pajatused
362.

Vastavatud muuseumi ilustavad savanniloomad ja -taimestik. 

AAVO KAINE

Geoloogiast
mükoloogiani
Tartu ülikooli loodus
muuseum avas 16.
jaanuaril oma uksed uue
püsiekspositsiooniga
„Maa. Elu. Lugu“, mis
põimib omavahel geo
loogia, zooloogia, bo
taanika ja mükoloogia.
Muuseumis on võimalik
kahel korrusel vaadelda enam
kui 6000 eksponaati. Esimesel
korrusel saavad külastajad ülevaate põhilistest bioomidest
ehk makrosüsteemidest. Näiteks saab vaadata parasvöötme
okasmetsa asukaid. Samuti on
kõik eksponaadid hoolega valitud ka botaaniliselt. See tähendab, et taimed on reaalselt
nendest piirkondadest leitavad.

Haugi pelutav sõprus
Kel eluta loodus niivõrd
huvi ei paku, neil on võimalik esimesel korrusel vaadata
ka elusolendeid, näiteks kalu,
roomajaid, kahepaikseid, selgrootuid, lülijalgseid ja madusid. Kaladest saab välja tuua
üksinduses elava pisikese
haugi. Ta eraldati teistest selle
tõttu, et teised kalad olid talle
söögi, mitte sõprade eest.
Esimesel korrusel asub ka
saal, mis on pühendatud geoloogiale. Geoloogia kajastab

maa tekkest, Suurest Paugust kuni tänapäevani välja
erinevaid ajastuid. Ekspositsioon algab nende setetega,
mis on Eestis tuntud: kambrium, ordoviitsium ning silur.
Nooremad ajastud on teisel
korrusel ja neid Eestis ei esine. Allkorrusel on veel kivid:
moondekivimid, settekivimid,
magmakivimid, meteoriidid
ja mineraalid. Mineraalid on
kaitstud turvaelementidega ja
tugeva klaasiga. Osad mineraalid ja meteoriidid on hinnalised. Samuti on väljapanek
Eesti maavaradest.
Loodusmuuseumi peavarahoidja Mare Isakar rääkis, et
ta saab inimestelt palju pilte
kivististe kohta, sest inimesed
ei tea, millega on täpsemalt
tegu. „Isegi kui muuseum kinni oli, tulid inimesed kive täis
kotiga kohale,“ lisas ta. Samuti
ütles Isakar, et inimesed kahtlustavad kõige sagedamini, et
tegemist on meteoriidiga ja tahavad teada palju see maksab.
Kuna huvi kivististe vastu on
suur, siis on nüüd muuseumis
selline stend, mis aitab inimestel kivistisi ise määrata.
Samuti saab esimesel korrusel vaadelda elurikkuse saali,
mis algab selgrootute ja lihtsamate organismidega ja lõppeb

Küüni 5b,
TARTU
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Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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info@aurel.ee
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imetajatega. Imetajatest saab
välja tuua šaakali, kes on samuti näitusel esindatud. Tegemist on Eestis esimese inimeste poolt mõne aasta eest lastud
šaakaliga.

Naeris pole kapsas
Teisel korrusel saavad muuseumi külastajad õppida selgeks linnuhääli, vajutades
nuppu läheb vastava linnu
juures tuluke põlema ja saab
teada, mis häält teatud lind
teeb. Veel saab tutvuda taimede, sammalde ja Eestis esinevate seentega. Samuti on teisel
korrusel lülijalgsetele, ämblikulaadsetele ja vähkidele ning
ülejäänud putukatele pühendatud ruum. Seal ruumis saab
vaadelda ka liblikaid.
Kui tavaliselt oleme harjunud putukaid vaatama pealtpoolt, siis tänu eksponaatide
all asuvale peeglile on meil
võimalik vaadata, missugused näevad liblika tiivad välja
altpoolt. See võimaldab mõnda liiki paremini määratleda.
Näiteks saab nii üsna kergesti vahet teha naeruliblikal ja
väiksel kapsaliblikal. Naeriliblikal on tagatiivad tumedatriibulised, aga väiksel kapsaliblikal on need kollased.
KADRI KÜLAOTS

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

ODAV LAEN AS
ALATI

Maire, sul küll on veidi naksu,
kuid ealeski ei valiks ma paksu
Alustuseks tahaksin oma
viimaselt pruudilt va
bandust paluda, et teda
leheveergudel alatasa
99-kiloseks nimetanud
olen.

mind jõuluõhtul tänavale. Midagi oleks tahtnud toidu-rüüpe eest ikka vastu ka saada,
vähemalt ööbima lootsin jääda. Tõeliselt alatu käitumine,
mida on raske andestada.

Ega mul silmamõõtu tegelikult suurt pole ja seega täpselt
ju tema kaalu ei tea. Ise olen
sale, heas vormis mees (78 kilo)
ja tema on minust ikka tunduvalt suurem. Proua tõeline loomus tuli aga välja asjaoludel,
mille kirjeldamiseks lugejailt
pisut kannatust palun.

Kojamehe rõõm

Suitsulõvi tänavale
Mäletatavasti sai eelmise
aasta viimasesse lehte küllakutse pandud, aga kohale ei
saabunud ükski fänn. Eksnaise
käest sain ka paraja sauna kätte. Tegelikult eelistan ma teda
endiselt naiseks nimetada. Eks
jõuluajal ole kõigil omad tegemised ja kellelgi pole aega.
Püüdsin siis austajatega jorisemise asemel armurindele
keskenduda ja moosisin trullakalt Mairelt välja küllakutse.
Viisin daamile lisaks kuulsatele pirukatele veel konjakigi.
Olen suitsulõvi ja ilma sigaretita kaua ei saa, nii said kaasa
ka mitu välgumihklit, rääkimata šampusest.
Maire sõi ja jõi isuga (nagu
kehakaalule kohane), aga siis
viskas mind välja, et hakaku
ma nüüd kodu poole astuma.
Lajatasin kohe, et tema telefoninumbri tõmban nüüd maha
ja ärgu ta enam mulle iial helistagu. Mitte keegi ei heida

Mine tea, milleks see sündmus hea võis olla. Tegelikult
tean: oligi väga hea, et temast
lahti sain. Vähemalt tunnistas
ise üles, et kaalub 96 kilo. Mulle küll iseenesest meeldib, kui
on ka, mida katsuda, kuid see
on ikka liig mis liig.
Nii et kui teistel olid jõulud
mustad, siis minul lausa väga
mustad. Mustade jõuludega olin
kojamehena muidugi ülimalt
rahul. Vett ei pea ju pühkima.
Siiski sai pühasid mehiselt
tähistatud. Jõulud läksid sujuvalt üle nimepäevaks 1. jaanuaril (Uuno peab ju ikka kõiges
esimene olema), milleks mul
oli valmis nii vahuvein kui kaaviar. Tahtsin ka Liivimaa palsamit, aga kuna seda kodupoes
parasjagu polnud, pidin leppima Vana Tallinnaga. See väärt
jook on paraku ära solgitud:
vanasti oli ta ikka 45-kraadine,
nüüd aga on müügil mingid
imelikud lahjad 30- ja 35-kraadised variandid. Selline rüübe
jäägu naistele.

Noolin esinaist
Mina ei tähistagi uut aastat,
vaid oma nimepäeva. Kuna aga
keegi külla ei tulnud, jäid kõik
joogid alles. No veinid said küll
otsa, kaua ma neid hoian.
Ainus inimene, kes mulle

Uuel aastal,
uued võimalused!

1400 eurot
1%
kuus
Tähelepanu! AS Odav Laen pakub
ﬁnantstenuseid. Laen 3 kuuks summas
1 400 eurot, ﬁkseeritud intressimäär 1%
kuus, krediidi kulukuse määr 24,19%
aastas, lepingutasu 70 eurot,
tagasimaksmise summa 1 428,09 eurot,
kogusumma 1 498,09 eurot. Tutvu
ﬁnantsteenuse tingimustega ning vajaduse
korral konsulteeri asjatundjaga. Krediidi
saamiseks tuleb sõlmida tagatisvara
kindlustusleping.

häid jõule soovis, oli korteriühistu esinaine Svetlana Vassilevskaja. See ei ole mitte esimene kord, kui ma talle ütlema
pean, kui kahju mul on, et ta
vaba ei ole. Küpsetasin talle
kohe hea plaaditäie pirukaid
– küllap viieaastane tütar ja
meeski neid hea meelega sõid.
Minna on mul sinna kodust ju
vaid neli-viis minutit.
Tuli peaaegu pisar silma, kui
Sveta mulle jõulude puhul sõnumi saatis. Kinkis mulle veel
kolm kala ka. Oleme sõbrad,
kuigi ametlikult on ta ju mulle
ülemuse eest. Pani prügikastid
ilusti ketti, et tuul solki laiali ei
kannaks ja ma mitu korda päevas tööd ei peaks tegema. Palju

Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs maja eest E-R 11-18 (Ülikooli tn)
Vanemuise pargi poolt lahtiolekuaegadel.

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

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD

Maitsvad ja teravad elamused valmivad Nepaali
kokkade käe all. Tulge proovima tervislikke Nepaali toite!
TOIT KOJU JA KONTORISSE BRONEERI maitserohke
küsi infot tel 747 7093, 5691 4817
JÕULULAUD meie juures!
kam296@hotmail.com
ISIC kaardiga menüüst -10%
Söögi kaasa tellimine -10%

KINNISVARA
LAEN

746 00 86

www.odavlaen.ee

KAARDID
ENNUSTAVAD

siaran
a
A sto
re

SINUGA
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või vaata pakkumist:
www.vagamama.weebly.com

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

Tel. 581 00 111, 746 00 86
Vallikraavi 2 (IV korrus), Tartu
E-post: tartu@odavlaen.ee
Oleme avatud: E-R
(9.00-17.00)

muidugi ei hakanud talle pirukaid tegema, on talle neljast
küll. Mulle lihtsalt meeldib hea
olla, ega alati ei peagi midagi
vastu saama.
Ahjaa, naise käest (no mitte ei
paindu keel teda eksiks kutsuma) kuulsin kurba uudist, et Kivilinna Konsumi kuninganna,
turvanaine Evi Kozer on surnud. Eks ole minulgi selles oma
osa, kuigi viimasel ajal saime
juba väga hästi läbi. Mis teha,
kes meist ilmasambaks jääks.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.
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VABA AEG

KINO
CINAMON
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EHITUS

Mees, kes jäi ellu

Rendin garaažiks sobiva ruumi
koos suurema platsiga.
Tel 5853 3250.

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22.–24.01 kell 22.15; 25.–
27.01 kell 22.30; 28.01 kell
15.50 Carol

Betooni- ja plaatimistööd. Remondi-, lammutus- ja ehitustööd. Tel 5634 5782.

22.–28.01 kell 13.15, 18 Viies
laine

Ehitus- ja remontööd. Ehitus
Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

22.–24.01 kell 11.30 Väike
draakon Kokosaurus

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni, võtmed
kätte. Tel 5820 2040,
vasker365@gmail.com.

22.–28.01 kell 15.30 Õed
sõgedad
22.–27.01 kell 16, 20.15; 28.01
kell 22.15 Papside lahing
22.–24.01 kell 11.45, 13.30,
18.15; 25.–28.01 kell 11.45,
13.30 Doktor Proktori ajavann
22.–26., 28.01 kell 18.30 Star
Wars: Tärkab jõud
22.–28.01 kell 16.15 Murdepunkt
22.–24.01 kell 11; 25.–28.01
kell 11.30 Operatsioon Arktika
22.–24.01 kell 14.15; 25.–
28.01 kell 12.15 Snoopy ja
Charlie Brown: tobukeste
film
25.–27.01 kell 22.15 Creed:
Rocky pärand

22.–24.01 kell 10.45, 12.15,
15; 25.–26, 28.01 kell 12.45,
15; 27.01 kell 12.45, 14 Hea
dinosaurus
22.–26.01 kell 15.45, 18.45,
21.45; 27.01 kell 15.45, 21.40;
28.01 kell 15.45, 21.45 Mees,
kes jäi ellu
22.–26., 28.01 kell 13.45,
17.15, 19.30, 22; 27.01 kell 15,
17.15, 19.30, 22 Ropp vanaisa
22.–24.01 kell 13; 25.–28.01
kell 18.15 Eellinastused: Jääkaru Norm
28.01 kell 19 Esilinastus:
Taani tüdruk
28.01 kell 20.15 Esilinastus:
Viiskümmend musta varjundit

kuni 12.02 näitus Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi
kuni 13.02 näitus Sibelius 150:
sädeleva looja karge muusika
kuni 13.02 raamatunäitus
August Gailit 125
kunu 17.02 Austria kunstnike
Peter ja Regina Riederi graafika- ja fotonäitus Kui meri
kadus mäe sisse

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
firma, KÜ jms). Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad.
Tel 510 0645.

kuni 18.02 seltsingu Harilik
maalinäitus Aja viited

Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.

MUU
LINNARAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

22.–24.01 kell 20.30, 22.30;
25.–28.01 kell 14.15, 20.30
Poiss

kuni 30.01 Saja-aastased raamatud meie raamatukogus:
ilmunud 2015

26.01 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele: kavas
muinasjutt võluväest

KOOLITUS

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Arsise Kellade Kooli eelkursus
5-7-aastastele lastele algab
veebruaris. Registreerimine tel
734 8366 või e-posti teel: tartu@
arsis.ee. www.arsis.ee
Emajõe Keeltekool: uued
kursused jaanuaris.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

3-toal ahik korter Tähe 69 (1/2,
eh 1910, üp 55,8 m², rem vajav,
77 000 €). Kutseline maakler Sirle
Uiga, tel 526 4198,
www.aadlivillakv.ee.

KINNISVARA OST
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan Tartus remonti vajava
korteri. Võib olla võlgadega või
muude probleemidega. Kiire.
Raha kohe! Tel 502 3562.

Töö kohusetundlikule ja hoolsale
kojamehele kesklinna ja Annelinna piirkonnas. Tel 5823 0411.

Nais- ja meespensionärile kioskisse (töövahetus 24 h, vajalik
vene keele oskus). Tel 5354 1882.
Vajame hakkajat ja töökat
väljaõppevõimalusega saeoperaatorit. Tel 5650 3338.
Õmblejale või õmblusettevõttele tasuta anda rendile ruumid
kaubanduskeskuses.
Tel 503 0367.

Jõe butiigis kõik kasutatud
joped, suusapüksid ja jalanõud -20%! Soola 10, vt ka
Facebookis.
Odavad rõivad, Kastani 121,
saabusid müügile laste suusariided ja uued beebiriided. E-R
10-18, L 10-15.

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

2-toal osaliselt renoveeritud
korter Annelinnas (1/5, 53 m²,
2 rõdu). Tel 5384 7270.

PAKUN TÖÖD

Avatud kasutatud riiete hulgiladu Võrumaal. Eliit- ja tavakaup,
müük koti hinnaga.
Tel 5876 4156.

Aitame kinnisvara
Ehitusmaterjalide
müük,
müümisel ja üürimisel.
sooviMeelis
korralKaru,
saab ka
tel transpordi.
511 5949
info@sunluna.ee
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, eraldi toad). Tel 5554 0831.

Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.

RIIDED

Soodne saematerjal tasuta
transpordiga Tartus! Kõik ristlõimajaosad
ked!Korterid,
Tel 5656majad,
4624, puidupood@
Tartus ja maakonnas.
gmail.com.

Kinnisvarateenused aastast 1997

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid.
Tel 514 8998.

Lapsehoidjale lastehoidu
(avame uue rühma, vajame
3 hoidjat). Tel 5566 5980,
rukkihoid@gmail.com.

MATERJAL

Tel 742 0656
511 5949
www.robinson.ee

LOOMAD

46 a mees otsib igasugust tööd.
Tel 5847 7444.

Üldehitus, fassaaditööd,
katused (KÜ-d,
eraisikud, ettevõtted).
Tel 5850 9769,
www.auna.ee.

KINNISVARA MÜÜK

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee.

OTSIN TÖÖD

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
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RISTSÕNA

Ehitus, remont, renoveerimine. Õppinud mehed, võimsad
riistad. Vundamendist katuseni.
Tel 5820 2040.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

22.–26., 28.01 kell 21.15;
27.01 kell 21.50 Vihane kaheksa

NÄITUS

ÜÜRILE VÕTTA

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.
Kuiv lepp 50 cm - 36 €/rm, kuiv
ehituslik kuusk 50 cm - 24 €/
rm. Puu korralik ja vedu tasuta.
Koormad 5-10 rm. Tellimine tel
5356 7062.

Pakume tasuta riideid ja
jalanõusid 4.-6. veebruaril kl
10-16, Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

SÕIDUKID
1994.-2006. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Auto, veoauto keretööd,
taastamine, ümberehitus,
keredetailid, eriprojektid. Tel
504 0334.
Autoremont, autoelektrik,
sõiduautod ja kaubikud. Tartu,
tel 5853 3080.

Kuiv okaspuu 1,70 €, kask
2 €/võrk, metsakuiv okaspuu
50 sm 35 €/rm. Vedu tasuta. Tel
504 5307.
Kuivad ahju-, kamina- ja pliidipuud, 40 l/võrk, hind soodne
al 1,60 €. Vedu Lõuna-Eestis. Tel
5636 3645.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad küttepinnud, võrgus
ja lahtiselt. Võimalik väikestes
kogustes. Tel 511 2625.
Kuivad puud veoga. Erinevad
puuliigid. Kaminapuud, pliidipuud, kütteklots. 40 l / 1,60 €.
Tel 5631 5129.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Müüa 40 l võrgus kuiva 30 cm
leppa ja kaske. Vedu Tartus tasuta. Hinnad head. Tel 5341 2221.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

Kvaliteetsed akud! Garantii 3
aastat. 48 € - 99 €. Vaba 38a,
Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.
Ostan vanema auto.
Tel 5194 9257.
Sõidu- ja pakiauto keretööd,
remont, taastamine. Keredetailid, varuosad. Tel 504 0334,
allroads.ee.
Sõiduautode rent alates 14
€ ööpäev. Võimalik rentida ka
haagist (kj 500 kg) koos autoga
või eraldi. Tel 5554 0615.

REKLAAM
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9-kohalised bussid
Transfeer
Tel 503 4222,
www.minibussirent.ee

Teeme erinevaid pottsepatöid:
www.terviklahendused.eu. Tel
5624 0727.

Ohtlike puude raie, äravedu,
okste purustamine. Hinnad
soodsad, töö kiire ja korralik.
Tel 5559 3732.
Pakun abiõpet põhikooli lõpueksamiteks ja gümnaasiumi
sisseastumiseksamiteks valmistujatele. Tel 5657 7888.

Sõidukite klaaside müük, vahetus, parandus. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

Töötervishoid ja -ohutus. Konsultatsioonid, riskianalüüs.
Tel 5346 0709,
www.riskihinnang.ee.
Vannitubade remont.
info@sunluna.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis. Tel 516 6152,
info@ramest.ee.
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KM-kohuslase firma.
Tel 5888 8088.

OST
1955. a raamat „Oikumeeni äärel“ (Seiklusjutte maalt ja merelt),
hind kuni 40 €. Tel 5663 9310.
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud.
Tel 5649 5292.

Raamatute ja raamatukogude
ost ja tasuta ära viimine! Raha
kohe kätte! Tel 5803 6752.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Hea hind ja
raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Hõbedast ehted, sõled, pitsid,
lusikad jm. Kokkuostudest kuni
kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Vanad pressitud kirjadega õllepudelid: Saku, A. le Coq, Livonia
jne, 5-30 €/tk. Tel 5395 8295.

Kasutatud raamatute kokkuost
Tartus ja Elvas. Ka nõukogude
ajast valikuliselt. Tel 734 1901.

Vanad raamatud ja nõud – ost
ja äravedu. Tel 5893 8528.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning märgikollektsioonid.
Hea hind! Tel 5649 5292.

Plekksepatööd Tartus Ringtee 1.
Tel 517 2156.
Veotakso. Tel 501 5312.
Veoteenus väikekaubikuga.
Arve. Tel 5348 8766.
Sõidukite ning hoonete klaaside toonimine. Vaba 38a, Tartu,
tel 5456 3333, www.alivinauto.ee.

TERVIS

TEENUSED
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 5452 2200.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Portreed kunstnikult faili või
foto põhjal. Tel 5377 5302,
www.portreekoda.eu.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

Autobussiteenused (sh Venemaa). Tel 5373 8770 (Peeter),
5770 2550 (Naima),
www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Ehitus- ja viimistlustööd (era
isik, KÜ, firmad jms). Pikaajaline
kogemus, töö kiire ja korralik.
Soodne hind. Tel 510 0645.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd, lumekoristustööd.
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Elektritööd ja -projektid,
dokumentide vormistamine.
Tel 520 6534.
Elektritööd! Tel 513 7844.
Elektritööd. Teen elektritöid
Tartumaal. Hinnad soodsad. Tel
5609 3099.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!
Lahendan te arvutiprobleemid:
hooldan, remondin, ehitan,
ostuabi. Tel 5699 9884,
laur@arche.ee.
Leiame Teie kodu soojuslekked
termograafia abil. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.
Lumekoristus katuselt. Sunluna
Trade OÜ, tel 5565 0673.
Metsaraie, valgustusraie, võsapuhastus ja metsaväljavedu. Tel
5667 2872, 5344 1304.
Monitoride ja arvutite remont.
Soodsad hinnad ja kiire teenindus. Tel 5607 1018.

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Puude hoolduslõikus, võsaraie,
okste koristus ja äravedu. Tel
5344 1304.
Raamatupidamisteenus.
Aastaaruande koostamine.
Tel 5839 2739,
soodneraamatupidamine.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont (ka
elektri- ja torutööd). Ehitus- ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Seinamaalingud ja remonditööd. Tel 511 3212.
Seltsidaamiteenus eakatele
(koduvisiit, ajaviide, jalutuskäik,
abistamine). Tel 5675 0720.
Sisekujundused, hoonete projekteerimine, olemasolevate
hoonete digitaliseerimine. Küsi
pakkumist! Tel 5564 1966.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu (va külmikud).
Garaažide koristus.
Tel 5386 9008.

Hambakliinik K&M Medicine
OÜ Tartus Kalda tee 30-1, tel
5906 7008, rg-kood 12929409.
Avame 18. jaanuaril 2016.a.
Hammaste ja igemeravi, kirurgia, proteesimine. Konsultatsioon tasuta. Kehtivad riiklikud
soodustused. Teenindavad
kvalifitseeritud spetsialistid.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Merevaigust kaelakee, veneaegsed naiste ehted (sõled,
prossid,sõrmused, käevõru, käekellad, ehtekarbid jne). Huvitavad
ka vanad nõud, kujukesed,
rahvariided ja palju muud! Alati
hea pakkumine ja aus asjaajmine.
Tel 5639 7329, Liina.

Kaardid ennustavad! Tel
900 1727, 24 h. Ennustus 2016 aastaks, ka meilile telli: ennustus.ee

60 a naine majaga Elva lähedalt
otsib autoga püsisõpra.
Tel 5846 4613.

CD-salvestaja Philips audio CD
recordable (töökorras, 55 €). Tel
5597 3262.
Kosmeetika, juuksehooldusvahendite ja ilutoodete müük.
Kõik 100% originaal.
www.poplux.ee
Müüa lambanahkne kasukas
suurus nr 52 ja uued puusuusad. Tel 5197 0870.

VABA AEG

Nõukogudeaegsed portselankujud ja figuurid. Al 10 €/tk. Tel
5893 8528.

TUTVUS

MÜÜK

Veneaegsed fotoaparaadid
ja neile sobivad erinevad
objektiivid (Industar, Helios,
Mir, Jupiter jne), makrolõõtsa,
binokleid, optikat, albumeid,
vanu fotosid, negatiive ja muud
fototehnikat. Tel 5872 5458.

Kalameeste vedu Peipsi järvele,
Varnja külas Tartumaal. Võimalik
ka majutus! Tel 518 1125.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Teatrireis Tallinna Estonia
teatrisse 28.02 operett „Savoy
ball“. Orion Reisid OÜ, tel
631 0542, info@orionreisid.ee,
www.orionreisid.ee.

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Vedelkütuse küttepõleti
PF-0,65 (Kooperaator). Põleti
kasutamata. Tel 513 2192.
Võimendi Carlsbro (uus, 575 €,
tingi!). Tel 5597 3262.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Tel 5664 1413.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Ohtlike puude raie, kruntide
koristustööd, hoonete, katuste
lammutus. Omame tehnikat. Tel
5636 3645.

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Peatoimetaja asetäitja: Kadri Külaots
kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Timukas: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee

Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
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Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
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LEIA 7
KAASLAST
JA PAKETT
ON SULLE
TASUTA!

Suusareis “765”

inimese kohta

260 €

www.aurel.ee

Aurel

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

APARTMENTS

Tel 511 6923, info@aurel.ee

7 päeva
JASNA / Tatranská Lomnica / Štrbské Pleso / Ruzomberok
6 ööd
Hinna sees on majutus (6 ööd), sõit sinna ja tagasi, transfeer Slovakkias, eestikeelne teenindus
5 mäepäeva

SLOVAKKIA
SUUSAREIS!
mäed, veepargid, termaaveebasseinid. koopad, lossid = SLOVAKKIA
8
REKLAAM
Neljapäev, 21. jaanuar 2016
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