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Oleme puhtad kui prillikivid
Ehkki aeg-ajalt hea
maitse piiril ja linnarahva
hammaste vahel, ei saa
Tartu Ekspress tõelistele
eetikarikkumiste meistritele ligilähedalegi.
Uue hooaja alguse puhul
passib ikka heita pilk tehtule ja tegemata jäänule ning
sedapuhku süüvime õige hämaratesse meediasfääridesse, reastades aegade algusest
meediaregulaatoritelt nuhelda
saanud konkurendid häbiväärsesse pingeritta. Teatavasti
kannavad kaks „õigusemõistjat“, Avaliku Sõna Nõukogu
(ASN) ja sellest 2002. aastal
lahku löönud Pressinõukogu
(PN), omavahelgi põlisvimma,
ent just nende andmebaaside
esmakordne ühildamine viibki
meid lõpliku tõe künniseni.

Tartlased rääkigu
seinaga
Kõige jultunumalt on ASN-i
ja PN-i hinnangul oma klientidega käitunud kaks peavoolupäevalehte: Eesti Päevaleht
ühes selle eelkäijate Hommikulehe, Noorte Hääle ja Rahva
Häälega on organitelt täieviisiliselt nuhelda saanud 77 ja
Postimees 66 korral, lisaks veel
osaliselt taunivad otsused. Seevastu paljude isehakanud meediakriitikute poolt sopaleheks

tituleeritud Õhtuleht ei suuda
isegi endise konkurendi Sõnumilehe toel poodiumile murda.
Esitabloidi peatoimetaja
Martin Šmutov võttis suisa
rõhutada, et isegi üks tauniv
otsus on halb, kuid nii nendest
kui ka õigeksmõistvatest tuleb
õppida, et sama viga mitte korrata. „ASN-i lahendite kohta ei
oska ma kommenteerida, sest
meie anname aru PN-ile, kuid
mullustel taunivatel juhtumitel
– neid oli kaks – olid sarnased
jooned, mis on toimetuses väga
selgelt üle räägitud, et sama
uuesti ei korduks,“ sõnas ta.
Statistikat tõlgendades tulebki arvestada, et ajalehtede
liitu ja selle kaudu PN-isse
koondunud väljaanded Tartus baseeruvat ASN-i sisuliselt
ignoreerivad ning vähemalt
toimetuse tasandil selle menetlustes enda kaitseks sõna
ei võta. „ASN on lihtsalt grupp
inimesi, kellega Äripäev kui
ajalehtede liidu liige ei suhtle,“
tõdes majanduslehe peatoimetaja Meelis Mandel. „Meie eneseregulatsiooni organ on PN.“

TURUJUTT
Isehakanud hõrgutseja
Turuhoone tervitas juulikuus uut kauplejat – jäätisemüüjat.
Kuumakraadides aitas end värskena tunda lahtine jäätis krõbedas vahvlitopsis. Valikus on kaheksa erinevat maitset.
Ka kalahall on ühe kaupleja võrra rikkam, nimelt seadis end
seal juuli keskpaigas sisse Kallaste Rand. Ettevõtja tõmbenumber on praegu lõhe sugulane – Peipsi rääbis. Vääriskala
pakutakse taskukohase hinnaga, kuid peab kiirustama, sest
rääbisepüük on lubatud 21. juunist 20. augustini või kuni
kvoodi täitumiseni.
Kui otsid armuloitsu ja Sinu öökapiraamat on taas kord Jesper Parve „Mees. Otse ja ausalt“, siis tea, et abi saab ka veidi
lihtsamast komplektist: kuumsuitsutatud rääbis Kallaste Ranna müügiletilt pluss Emajõe Keelekaste (lisainfot küsi Emajõe
pruulikoja õllekeldrist, mis asub otse turuhoones). Manustamisel võivad tekkida kõrvaltoimed, millest kõige sagedasem
on rõõmsameelsus. Samuti võib esineda üllatusefekt, mis
on tingitud osaks saanud tähelepanust. Lisainformatsiooni
saamiseks võib nõu pidada turuhoone perenaisega. Kui katsealune muutub tõsiselt rõõmsameelseks või kui te märkate
mõnda muud positiivse alatooniga kõrvaltoimet, siis pöörduge samuti perenaise poole.
Igal aastal, kui kurgiaeg kätte jõuab, teen ma kindlasti ühe
korra ka ise värskeid hapukurke – selleks, et ikka isu täis süüa!
Soolamisvarustus (mustsõstralehed, jupike mädarõigast,
küüslauk ja veidi tillivarsi) ning sobilikud miniatuursed kurgid
on turul täiesti olemas, lihtsalt küsi kauplejate käest!
Sel suvel on mul plaan päris tomati maitsega tomateid
sügavkülmutada. Lõikan need Solanum lycopersicum’id
väikesteks kuubikuteks ja panen 400-milliliitristesse sügavkülmakarpidesse. Kummardan Bologna kastet, mis sisaldab
Leopoldi lihaleti hakkliha, Peipsi sibulat, kodumaist magusat porgandit, Eesti päritolu küüslauku, värskeid basiilikulehti
(saab samuti turuhoonest) ja päris tomati maitsega tomateid. Lisan kastme hulka Itaalia, Kreeka ja Mehhiko köögi
lemmikvürtsi – punet. Tuntud pitsamaitseainest saab teha
ka teed. Ravimtaimena kasutades soodustab seedimist ja
on põletikuvastane. Meil tuntud taime, mis kannab vorstirohu nime, võib muu hulgas kasvatada ka ilutaimena peenral.
Kastme segan keedetud makaronidega ja peale riivin juustu
(eelistatult parmesani).
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Vits on auasi
Seetõttu pole Mandeli sõnul
ASN-i tulemustesse põhjust
laskudagi, küll aga näitavad
aegade algusest korjatud 18
taunivat otsust PN-ist, et neil
kordadel on Äripäev eksinud

Taunitud

ajakirjanduseetika suhtes, saanud noomituse ja teinud omad
järeldused. „Ülejäänud tuhanded ja kümned tuhanded artiklid on ses mõttes ju olnud
korras,“ leidis ta samas.
14. positsiooni (viiki lahutavad täies mahus Tartu Ekspressi kodulehel avaldatud
tabelis esmalt osaliselt taunivad, seejärel pöördvõrdeliselt
õigeksmõistvad lahendid ning
viimaks ajaliselt kõige värskemad rikkumised) saavutanud
venekeelse MK-Estonija peatoimetaja Andrei Titov pani
ennatlike järelduste tegijatele
südamele, et paljud probleemid osutuvad sedavõrd keeruliseks, et neid võib tõlgendada
nii ja naa. „Samuti on väga tihti tegemist väikse apsuga, mitte suure faktiveaga, aga otsus
on ikka tauniv,“ õigustas ta.
Lisaks võib tõik, et rikkumisi üldse sel tasemel tähele pannakse, näidata teatud juhtudel hoopis prestiiži. „On hästi
teada, et kaebajad pöörduvad
ASN-i või PN-i poole rohkem,
kui tegemist on mõjukate väljaannetega, kelle artiklid tekitavad kõva vastukaja,“ rääkis
Titov üheksa korda „karistada“
saanud nädalalehe juhina.
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Maakondlikul tasandil on
teistest võimsalt ette rebinud
Pärnu Postimees, ent siingi on
peatoimetaja kohusetäitja Siiri
Eralal vabandus varnast võtta.
„Kaugeltki kõik maakonnalehed ei ilmu sellises mahus
– viiel päeval nädalas – ning
see tähendab, et meil ilmub ka
arvuliselt rohkem artikleid,“
ütles ta. „Seega oleks edetabel
täpsem ja annaks väljaannetest parema pildi, kui loeksite
kokku teatud ajaperioodil ilmunud artiklid ja arvutaksite,
milline on taunitud lugude
osakaal neist.“
Selgelt paistavadki eetikaga enam pahuksis olevat lääne-eestlased ning eriti metsik
saarerahvas. Saaremaal omavahel turuosa pärast heitlevad
Saarte Hääl ja Meie Maa jagavad 10. ja 11. koha ära meiegi

45 Terviseleht
* Tegevuse lõpetanud

0
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pingereas ning üheks teguriks
on siin Meie Maa tegevjuhi
Priit Rauniste sõnul just nimelt tihe konkurents ajakirjandusmaastikul. „Konkureeriva lehe omanikul on palju
tegemisi-ettevõtmisi, mis on
kajastamist leidnud,“ vihjas ta
peenetundeliselt saare kroonimata kuningale Vjatšeslav
Leedole. „Ju me siis kirjutame
muu hulgas ka asjadest, mis on
konfliktsed, aga üldsusele huvipakkuvad. Kui kirjutaks vaid
näituste avamisest või kindamustritest, ega siis neid kaebusi väga ei tuleks.“
„Kes teeb, sel juhtub“ oli ka
Saarte Hääle peatoimetaja
Gunnar Siineri lühipõhjendus
esikümnekohale. „Kui vaadata nende otsuste taha, siis on
enamasti tegu mõne suurema
loo detailiga,“ lausus ta. „ Tihti on ka keeruliste ja kriitiliste
teemade üheks osapooleks raskemad natuurid, mis omakorda kõike eelnevat mõjutab.“

Aus ja eetiline
Kesknädal
16. kohal maandunud Hiiu
Lehe peatoimetaja Harda
Roosna lubas küll edaspidi
tublim olla, ent kinnitas, et
kindlasti ei näita kaheksa libastumist erilist ebaeetilisust.
„Pigem on põhjuseks väike toimetus ja pidev ajanappus, millest tulenevalt oleme konfliktseid teemasid käsitledes vigu
teinud,“ tõdes ta.
Ent kokku 87 väljaannet hõlmav enneolematu paturegister
sisaldab endas ka terve plejaadi ammu unustatud ajakirjanduspärleid alates pesuehtsa
Tartu kõmulehe Liivimaa Kulleriga ja lõpetades politseinike
patte tutvustanud Paturegister.ee-ga. Rääkimata maailma
tegelikku palet avavast Kesknädalast, mille ülipikaaegse
peatoimetaja Urmi Reinde välja vahetanud Indrek Veiserik
uuele rajale näib pööranud olevat. „Minu Kesknädalas töötamise ajal on taunivate kaasuste arv null. Kahtlemata on see
positiivne,“ resümeeris ta.
TARTU EKSPRESS (42.)
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LAUSEGA

Vahest venitaks hilisem avakell Karlova kooli jütside näod
oluliselt rõõmsamaks? 
RASMUS REKAND

Prii silmailu

Tee sai valmis

31. juulil ja 1. augustil toimuvad Rannakeskuses
(Väike-Turu 7) noorte Tartu
lahtised meistrivõistlused
rannavõrkpallis, mis on vaatajate jaoks tasuta. Mängima
on oodatud kõik tüdrukud ja
poisid, kusjuures osalejad ei
pea olema tartlased.

Tartu viimaste aastakümnete
suurim tee-ehitusobjekt, linna idapoolne ümbersõidutee on valmis. Liiklusele on
ehitusala avatud olnud juba
detsembrist.

11

noorsportlast põrutas Tartu
koondises rahvusvahelistele laste mängudele Jeruusalemma – kõrgetasemelistel juuniorvõistlustel ei osale
nimelt mitte riikide, vaid linnade esindused.

Kraavid vallikraavis
Soojatorustiku ehituse tõttu
on kuni 16. augustini liikluseks suletud Vallikraavi tänav
lõigus Vallikraavi 17 - Vallikraavi 3.

Toitumisnõustamine neljajalgsetele

Tarkust tuleb taga
nõuda õdakulgi
Rahanappuse ja ruumikitsikuse tingimustes
võivad nõukaajast tuttavad õhtused vahetused
koolides taas reaalsuseks
saada.
Vähemasti sotsiaaldemokraadist Tartu ülikooli raamatukogu direktori Martin Halliku sõnul on muretsemiseks
kõigiti põhjust ning kahevahetuseline kool ei kujuta tuleviku
arengukavades endast mitte
moodsat ja paindlikku, vaid
sunnitud lahendust. „Osas linna piirkondades on ilmselgelt
tegemist koolikohtade puudusega ja see, et tervikuna on
koolikohti piisavalt, tegelikult
ei lahenda kuidagi seda probleemi,“ tõdes ta. „Mõnes linnaosas lihtsalt on nii lapsed kui
lapsevanemad väga sunnitud
olukorras, neil ei ole kodupiirkonna puhul võimalik valida,
kas lapsed lähevad hommikupoole või pärastlõunal kooli.“

Lennu-taadu eeskujul
Haridusvaldkonna abilinnapea Madis Lepajõe leidis samas, et ehkki praegu võib nii
Kesklinna, Veeriku, Karlova
kui Tamme koolis kohanappust täheldada, on tegu õnneks ajutise murega. Kui elanike arv just kõiki prognoose

eirates galopeerivalt kasvama
ei kuku, peaks ehitajate ennastsalgav töö renoveeritud
koolimajade näol peagi kõigile
tarviliku laua-tooli leidma.
Halliku hinnangul aga tuleks ühevahetuseline kool
igaks petteks juba põhimõtte
pärast kivisse raiuda. „Ennelõunasel ajal on laste tähelepanu parem kui pärastlõunal,“
põhjendas ta.
L epajõe vä itel sel l i st
üksühest seost uuringutest
siiski välja lugeda ei saa – nii
nagu täiskasvanute, leidub
noortegi keskel nii lõokesi
kui öökulle. „Mina tõusen
üldjuhul igal hommikul 5.30
üles, minu abikaasa 7.30, aga
oma töö me teeme ikka kuidagimoodi ära,“ tõi ta isikliku
näite. „Lugupeetud president
Lennart Meri töötas öösiti,
mis väga häiris kindlasti tema
alluvaid, aga nii on.“

Põrsas kotis?
Sots Heljo Pikhof sõnas, et
mõte erinevate töökorralduslike vajadustega lapsevanematele erinevate võimaluste pakkumisest kõlab küll iseenesest
hästi, ent reaalsel läbiviimisel
on vajaka jäänud kommunikatsioonist. „Kui vanemate
juttu kuulata ja neid e-kirju lugeda, jääb mulje, et nende soo-

videst on üle sõidetud,“ viitas
ta sügisel uut süsteemi katsetava Tamme kooli näitele.
Lepajõe soostus teavitamise
pärast endale ja haridusosakonnale küll tuhka pähe raputama, kuid lisas, et kogu info
on protsessi algusest saadik
olemas olnud ka koolidirektoril. „Võib-olla oleks saanud
ühte koma teist paremini
teha, aga vähemasti jaanuaris
oli kooli kodulehel ka üleval,
et õppetöö hakkab toimuma
kahes vahetuses, nii et ükski
lapsevanem nagu põrsast kotis
seda teise vahetuse teadmist ei
ostnud,“ täpsustas reformierakondlasest hariduskomisjoni
esimees Mihkel Lees.
Esialgu puudutabki reform
vaid esimese klassi jütse, mis
selle ka kõigile osapooltele
oluliselt valutumaks muudab.
„Õppetöö algab Tamme kooli näitel kell 12 ja lõpeb kell 16
ehk lapsevanemal, kelle laps
sellel õppeaastal käib lasteaias, kuhu ta viib lapse kella
8-ks hommikul ja toob ära kell
5 õhtul, ei muutu mitte midagi. Ta ei pea muutma oma
töölkäimise režiimi,“ selgitas
Lepajõe. Nimelt on põnnidele
tagatud ka hommikupoolne
pikapäevarühm, kust ei puudu
ei huvitegevus ega järelevalve.
STEN SANG

Maaülikooli väikeloomakliiniku loomaarst Liisa Siimon
avas toitumisnõustamise
koduloomadele, kes juba on
või kellel on kalduvus ülekaalulisusele ning rasvumisele.

Lääne suunas valge
inimesena
Viljandisse, Pärnusse ja Kuressaarde vuravad augustist Lux Expressi bussid, mis
asendavad vähemate mugavustega, ent ka odavamaid
Simple Expressi busse.

Telia kolis
kaubamajja
Telia avas augustist kaubamajas ultramoodsa uue
kontseptsiooniga esinduse,
ajutiselt jääb avatuks ka kasinama teenuste valikuga Tasku esindus.

Vapper majahaldur
30. juulil pidas majahaldur
Betooni tänava hoones kinni 49-aastase sookaaslase,
kes olevat hoonest korduvalt
õhuvärskendajad varastanud.

SÄHVATUS

Koržets Sibula
kastmes
Täna kell 20 peetakse Antoniuse õues maha kontsert
„Laulud või nii…“, mille selgrooks on Riho Sibula poolt
Vladislav Koržetsi tekstidele
loodud laulud.

Tugi hruštšovkadele
Linn eraldas elamu rekonstrueerimiseks toetused veel
kolmele nutika linnaosa
SmartEnCity projektis osalevale korteriühistule: Pepleri
3, Turu 9 ja Tähe 2, vastavalt
139 618, 163 618 ja 181 193
eurot. Kokku on omavalitsuselt krõbisevat saanud kuus
korterelamut.

Rahvas nõuab
muutust
63% Tartu Ekspressi lugejaist toetab ühistranspordivõrgustikus praeguste ringliinide asemel pendelliine,
kannatades pigem ära ümberistumised ja suurema jalavaeva kui aeglase tempo ja
harvad väljumised.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TOIDUPOOLIST IGALE RELIGIOONILE: turu seal on
uus pruut. 
AUGUST LUMM

Ootame kõiki lapsi registreerima
Minikooli huvikooli, eelkooli,
mängukooli ja õpikooli!
Registreerimine kodulehel
www.minikool.ee.
Avatud uste päev Minikoolis
26. augustil kell 12-15.
Küsi Infot info@minikool.ee
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Palametsa
pajatused

Ürituse raskuskese püsib traditsiooniliselt Küüni tänaval. 
HELEN KALBERG

475.

LIIVIMAA MAITSED
meelitavad näljaseid
Kellel palgapäev alles
tuleval nädalal koidab,
leiab lohutust ja hingekosutust üle linna
valguval toidu- ja veinifestivalil.

Seejuures hoiatati: ei
mingit toidukraami
toomist maalt linna.
Seda keeldu kontrollisid jaamades patrullid.

Neljanda hällipäevani välja
vedanud festivali peakorraldaja Malle Blumenau sõnul
on sündmus kiirelt kasvamas
üheks toidu- ja veinisõprade
meelisürituseks ning Lõuna-Eesti tipuks. „Seda näitavad
ambitsioonikas programm,
partnerite ning väiketootjate
rohke osavõtt ja festivali õpitubade populaarsus,“ sõnas
Blumenau. Sel aastal lisandub
programmi mitmeid uuendusi: veiniala on avatud kahel
päeval, restoranides Polpo ja
Antonius kaetakse valitutele
gurmeeõhtusöögid, Emajõe
promenaadil rullub lahti Vaba
lava programm ja kaasa lööb
ka turuhoone oma esitlusköögiga.

Vali lemmikrüübe
Kolmepäevase ürituse avab
juba homme kahepäevane veinifestival Ülikooli 3 ja Küüni
5 vahel olevas sisehoovis. Veinibaaride Vein ja Vine ning
Shvips eestvedamisel kogune-

vad vabariigi suurimad veinide
maaletoojad ja napsisõpradel
avaneb võimalus degusteerida
erinevaid rüüpeid üle maailma,
osaleda õpitubades ning õhtutundidel nautida bossanova- ja
džässirütme Brasiiliast.
Kulminatsiooniks saab aga
laupäev, mil Küüni tänaval ja
parkides laiuva toiduala fookus
on Maarjamaa toidul ja toorainel. Eriilmelist kodumaist
toodangut saab nii kohapeal
degusteerida, koju kaasa osta
kui ka nautida läbi pop-up-restoranide kokkade fantaasia.
Kaasa saab lüüa “Tartu maitse
2018” valimisel, kus tiitli nimel
võistlevad kaheksa kodumaist
suur- ja väiketootjat, kes on
festivalialal tähistatud silmatorkava märgisega.
Mõlemal päeval leiab aset
mitmeid põnevaid veiniõpitubasid ja –koolitusi, mida on
sel korral mullusest rohkemgi.
Eriti tiheda rebimise käigus
selgub seekordne Tartu linna
vein. Meeleolukat programmi
juhib peakokk Taavi Adamson, muusikalist meelelahutust pakuvad Kruuv ja Põhja
Konn. Kesklinna pargi lasteala
mänguline programm hõlmab
nii kokakooli, toidupakendite
taaskasutuse töötuba kui ka

Tiibeti, Tandoori ahju ja India restoran

Päevapraad kl 11-15
India praad 4.50 €
Tiibeti praad 3.60 €
Päevasupp 2,20 €

Avatud
E-N 11-23
R-L 11-23
P 12-22

Tel 5668 3044
740 1606
Küüni 5b, Tartu

toredaid ja liikumist täis tegevusi.

Tippkokk rahva ees
Kasinama kukruga kodanikke, kes sellegipoolest veiniklaasi ei sülita, peaks aga
eriti rõõmustama teadmine,
et esimest korda ühineb festivaliga turuhoone, kus toimub
ühiskokkamine koos tippkokk
Joel Ostratiga ning smuutikoolitus Triin Muiste juhendamisel. Reedel kell 11-15 peetakse
seal töötuba, mille peamise
toorainena on välja reklaamitud kala, ent sellest hoolimata
on tuba avatud pealtvaatajatele
ning valminud maitseelamusi saavad külastajad kohapeal
degusteerida.
Selle õnne eest peame kiitma sihtasutust Tartumaa Turism, mille „Liivimaa Maitsete“
alammarsruut „Taste Hanseatica“ sedapuhku ülikoolilinnast
läbi põikab. Eesti ja Läti koostööprojekti tegevused algasid
juba eelmise aasta mais ning
selle raames luuakse Liivimaa
toidupärimusel põhinev turismitoode: naaberriike ühendav
võrgustik. Projekti on kaasatud
turismimarsruudile Via Hanseatica jäävad ettevõtted.
TARTU EKSPRESS

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

Tartu Rendibuss

KULTUUR
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KÜLG KÜLJE KÕRVAL
kultuskangelasi kaema

„Sipelga 14“ kujutab endast
teatavasti 2007. aasta uustöötlust kultusseriaalist „Wremja“,
mis omakorda hullutas igas
vanuses fänne ja pahandas lapsevanemaid Kanal 2 ekraanil
aastatel 2000-2003. Teisipäeval kell 22.30 jõuab vulgaarne, legendaarne ja kohutavalt
naljakas hitt-teos 2 tunni ja 40
minuti ulatuses Laia tänava
suvekinno.

Kitsikuse kiuste
Kodumaine komöödiaklassika viib meid kuulsusrikka
Õnne 13 naabruses asuvale
Sipelga tänavale, mille majas
nr 14 pesitsevad sootuks teistsugused tegelased kui Alma
või Johannes. Sellelt aadressilt
leiame Eesti esimese kosmonaudi Jaan Zorro, kroonilise
alkohooliku Uno Nisu, naistejuuksur Mart Laari, rullnokad
Petsi ja Aiku ning aeg-ajalt astub läbi ka Martin Müürsepa
tagumik või hulluarst doktor
Anti Liiv.
Elektriteatri visionääri Andres Kautsi sõnul oli Sipelga 14
lihtsalt niivõrd mõnusa huumoriga ja julge sari, et seda
tasub ikka ja jälle üle vaadata.
„Dan Põldroosi ja Jan Uuspõllu
tandem on oma parimas vormis, tehes mitmikrolle ja kasutades geniaalselt oma kasuks

tolleaegset rahaliste vahendite
puudumist,“ põhjendas ta iidvana kulla taaselustamise vajadust. „Meile tundus, et sari
sobiks täiuslikult suveõhtusse
vabas õhus koos publikuga
vaatamiseks.“
Sarjas Mart Laari kehastanud pulmafotograaf Meelis
Adamson ei välistanud, et ka
ise püha ürituse nimel Tartu
tee jalge alla võtab, ehkki hindas selle tõenäosust esialgu
madalaks. „Olen mitmetel sarnastel koosviibimistel käinud.
On olnud isegi kostümeeritud
üritus, kus sisse sai ainult vastavas riietuses,“ meenutas ta.

Huumori taassünd
Ehkki tükiti jäi sari kinni
omaaegsesse päevapoliitikasse, portreteerides kõverpeeglis lisaks Laarile ja Liivile Jüri
Mõisa, Tiit Toomsalu ja teisi
tänaseks varju tõmbunud tegelasi, on Adamsoni hinnangul
igati tervitatav, et ka 2018. aastal isad poegadele „õige teeotsa kätte näitavad“.
„Viimasel ajal
ongi autogrammi küsinud
ja selfie’t
tei-

nud just noored ja kõik nad on
oma „Wremja“ pisiku saanud
tänu isadele. Huumoriga pole
meil kunagi hõisata olnud, las
siis see Sipelga jääb meenutama
vanu häid aegu,“ arvas „Laar“.
Ka Uuspõld pidi tunnistama, et „Wremja“ on teda saatnud veel palju aastaid pärast
ekraniseeringut. „Zorro on legend Eesti rahva hulgas ja läbi
aastate on pidevalt see kellelgi
meeles, sest mind tänatakse
selle rolli eest ja kutsutakse
isegi Zorrona esinema. Lõpuks
loobusin selle rolli esitamisest,
sest endal tekkis tüdimus,“
märkis ta.
Kohati oli näitlejal koguni
tunne, et inimesed tema pärisnime ära ei õpigi ja ta jääbki
elu lõpuni Zorroks. Alles 2007.
aastal linastunud poolbiograafiline film „Jan Uuspõld
läheb Tartusse“ suutis selle
trendi murda. „Nüüd on aga
Zorro kuidagi taas fookusesse
kerkinud,“ lisas Uuspõld samas. „Kuulsin isegi, et noored
vaatavad vanu „Wremja“ osasid ja naljad ringlevad värskelt
rahva seas.“
Et aga huumorivaestel
aastatel nüristunud
vaim taas teravaks
rihtida, lasub kõigil
osalejatel moraalne kohustus eelnevalt läbida Tartu
Ekspressi „Wremj a“ - m ä l u m ä n g .
Nagu sari ise, ei sea
meiegi ülearu kõrgeid intellektuaalseid norme: viiendal katsel oleks
kena pooled vastused märki saada.

Vastused: 1A; 2C; 3A; 4B; 5A;
6C; 7C; 8C; 9C; 10B

Keset tulikuuma suve
otsustas Elektriteater
kohati ehk liiga sügavaks tikkuvat programmi
värskendada ning tuua
taas rahva ette igaühele
jõukohase kvaliteethuumori „Sipelga 14“ maratoni näol.

Luunja
mõisapäevad
2018
3.–5. august

REEDE, 03.08

ROOSIPÄEV

16.00 Keiu Kuresaare maalide näituse avamine Luunja vallamajas
18.00 Roosisordi “LUUNJA” esitlemine ning ansambli C-Jam kontsert
21.00 Simman Kapteni Keldri terrassil kapelliga Roosi Krants

LAUPÄEV, 04.08

10.00 Laada avamine

LAADAPÄEV

Käsitöö, kodukohvikud, vanavara, fotonurk, batuudid
ning palju muud huvitavat. Toimub valla parima
perenaise võistlus. Suurel laadalaval esinevad
erinevad ansamblid ja isetegevuskollektiivid.

21.00 RANNAREIV Luunja rannas

PÜHAPÄEV, 05.08

SPORDIPÄEV

12.00 Roosiaia duatlon lastele
13.00 Luunja triatlon 2018 jõesadamas

TOETAJAD:

5

6

VABA AEG
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KONTSERT

ANEKDOODID
Perekond paadisõidul. Naine
mehele:
„Ütle, keda sa õnnetuse korral
enne päästaksid, kas lapse või
mind?“
Mees:
„Mind.“
***
Sõbrannad omavahel:
„Mustlanna ennustas mulle, et
ma suren teatris.“
„Ja sa usud seda?“
„Mina mitte, aga mu mees
usub küll, sest iga nädal toob ta
mulle mõne teatripileti.“
***
Mägiauulist pärit vanamees
sõidab esimest korda Moskvasse. Pojapoeg ostab talle pileti
Suurde Teatrisse. Pärast etendust tunneb ta huvi, kuidas see
vanaisale meeldis.
„Kõik oli tore,“ vastab vanamees, „aga kõige parem tuli lõpus, siis kui garderoobis palituid
jagati. Ma võtsin endale kolm...“

SUDOKU

***
Odessa ooperiteatrisse tuleb
lauljanna ja küsib:
„Öelge palun, kus teil siin diivan on, mille peal uute artistide
häält proovitakse?“
***
Pärast sümfooniaorkestri
kontserti saab dirigent kirjakese:
„Ma ei tahaks kuidagi mängida pealekaebaja rolli, kuid olen
sunnitud pöörama Teie tähelepanu sellele, et üks viiuldaja
mängib ainult siis, kui te talle
otsa vaatate.“
***
Einsteinilt küsiti:
„Mis relvaga sõdiksite kolmandas maailmasõjas?“
Füüsik vastas:
„Sõja alguse kohta on raske
ennustada, kuid pärast lõppu
piisab kaigastest...“
***
Gabrovlasele lubatakse uut

tööd ja mees tunneb huvi, kui
suur palk on.
„Algul seitsekümmend levi.
Hiljem, kui olete juba kogemusi omandanud, võib see tõusta
kuni saja levini.“
„Hea küll,“ ütleb gabrovlane,
„siis ma tulen juba parem hiljem.“
***
Kaks gabrovlast otsustavad lahendada oma tüli duellil. Et vältida inimeste pilke, otsustavad
nad sõita võitlema linnast välja.
Üks ostab ainult sinna-, teine
aga ka tagasisõidu pileti.
„Ma näen, et sa ei loodagi
enam tagasi pöörduda,“ märgib
teine irooniliselt.
„Vastupidi,“ pareerib esimene,
„ma kasutan sinu piletit.“
***
„Meil ei suitsetata töö ajal,“
noomib ülemus uut töölist.
„Kas te tõesti arvate, et ma siin
tööd teen?“ küsib tööline vastu.

EHITUS

Torutööd ja pisemad ehitustööd.
Tel 5333 2131.
Vundamentide soojustamine,
kaevetööd, haljastustööd.
Raudkäpp OÜ Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com

ANTONIUSE ÕU
9.08 kell 20 Jäääär
APARAADITEHAS
2.08 kell 18 FRESKOntsert Johannes Laas ja Anna Lea
Haamer
HANSA HOOV
5.08 kell 19 Alen Veziko plaadiesitluskontsert Nüüd on nii
9.08 kell 19 Shanon

Aiaeri, rajatis-ehitis, aed, kuur,
grill, varjualus, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.

JAANI KIRIK

Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

2.08 kell 18 Europa Cantat
TARTUs: Šveitsi noortekoor

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

3.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Kaevetööd; 1,7 t miniekskavaatori rent koos juhiga. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

7.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund - BaltFinSax
MAGASINI TÄNAVA SUVILA
2.08 kell 20.30 Bucharest (IL)
PAULUSE KIRIK
2.08 kell 19 Orelisuvi 2018 Anna Humal

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnaehitus litsentseeritud pottsepalt. Tel 5625 1750, tomeli.ee,
outomeli@gmail.com

Üldehitustööd, vannitubade
ehitus ja renoveerimine. RK
Ehitusgrupp OÜ, tel 5646 5323,
rkehitusgrupp@gmail.com

MATERJAL
Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.

KINNISVARA MÜÜK
1-toal korter Mehikoormas (39 m²,
rõdu, 1. korrus, elektriküte).
Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com
2-toal renov möbleeritud ahiküttega korter Peetri tn (kodumasinad, el-boiler jm). Tel 511 0681.
3-toal korter Mehikoormas (86
m², 2. korrus, elektriküte, vajab
sanremonti). Tel 5841 7373,
eksvahendus@gmail.com

Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com

9.08 kell 19 Orelisuvi 2018:
Gerhard Weinberger (Saksamaa)
TARTU ALEKSANDER
3.08 kell 22 Respekt
4.08 kell 22 PS Troika

TARTU ÜLIKOOLI AULA

Plaatimistööd ja pesuruumide
väljaehitus. Santehnilised ja
elektritööd. Töö kiire, kvaliteetne,
professionaalne ning garantiiga.
Tööpiirkond Tartu-, Põlva-, Võru-,
Valgamaa. Facebook Plaadisepad
OÜ, plaadisepad@mail.ee,
tel 515 0223

3.08 kell 18 Brahmsi kogutud kammermuusika. Tanel
Joamets 50

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

10.08 kell 22 Sunlight
TARTU LAULULAVA
10.08 kell 20 Laula mu laulu

RISTSÕNA

PÜHENDUSEGA:

Maja 22 km Tartust, Tartu vallas
Nigula külas. Maja 110 m², kinnistu
4400 m². Rohkem infot
www.kv.ee/3031781 Tel 5368 0800

KINNISVARA OST
1-2-toal korter. Tasumine kohe
pangalaenu võtmata.
Tel 5615 3551.
1-toal korter. Raha kohe olemas.
Tel 5612 6628.
2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.

VÄNTORELITE
SUVEPÄEVADE
KIRIKUKONTSERT
JAANI KIRIKUS

Laupäev, 04.08.2018
algusega kell 14:00

REKLAAM
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3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.
Aitame kinnisvara müüa, osta või
üürida ning nõustame juriidilistes küsimustes. Konsultatsioon
tasuta. Intelli Kinnisvara OÜ,
tel 5350 0551, 508 7112,
intellikinnisvara@gmail.com
Garaaž Tartu linnas või selle lähedal. Tel 501 9917.
Garaaž Tartus isiklikuks kasutamiseks otse omanikult. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.
Garaaž Tartus. Tel 524 2693.
Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.
Noor pere ostab 5-toalise korteri,
maja, majaosa või krundi kesklinna lähedusse või Karlovasse.
Võimalik ka vahetus väiksema
korteriga. Tel 508 6958.
Noor pere soovib osta Tartus garaaži, soovitatavalt otse omanikult.
Tel 5823 2707.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Remonti vajav maja või krunt
Tartumaal. Tel 557 3440.
Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

ÜÜRILE ANDA
2-toal korter Vaba tn (ahiküte, pesemisvõimalus puudub, WC ühine).
Tel 503 1946.
Kööktuba Vaba tänavas (2. korrus,
16 m², ahiküte, WC ühine).
Tel 503 1946.
Üürime soodsalt välja ruume
Tartu kesklinnas koolituste jm
ürituste läbiviimiseks (37 ja 17 m²).
Hind kokkuleppel. Tel 503 5599.

KOOLITUS
ABC ameti-, ADR-, järel- ja
lõppastmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

KÜTE

Müüa 50 cm kuivad segaküttepuud (kask, haab, mänd). Koorem
5 rm, hind 250 €. Tel 5341 2221.

ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

OTSIN TÖÖD
Koduabiline - koristaja - aednik.
Korralik noor naine otsib tööd
Tartus. Tel 5382 8080.

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Lapsehoidja. Tel 5696 1996.

PAKUN TÖÖD
Aknaid ja uksi tootev OÜ Finak
võtab tööle viimistleja ja toodete
komplekteerija. Tel 730 3465,
ira@finak.ee
Hansa-Meistrimehed OÜ pakub
tööd Soomes üldehitajatele,
plekitajatele, plaatijatele.
Tel 5744 4286,
hansameistrimehed@gmail.com
Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee
Otsime oma toredasse kollektiivi
puidutislerit. Palk 800 kuni 1600 €
kuus. Tel 508 7538, info@albero.ee

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

RIIDED
Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.
Odavad rõivad, Kastani 121.
E-R 10-18, L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 4. augustil 2018 kell
10-17 Tiigi 55, Tartu. Tartu Laste
Turvakodu

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Elektritööd. Tel 5609 3099.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 5533 060, www.carus.ee

TEENUSED
Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Autoremont ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinnaga! Väike-Kaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Küttepuud 25-50 cm, laotud koorem kuni 12 rm. Tel 5627 8248.

Puujuuksur hooldab teie ohtlikud puud, hekid ja viljapuud. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Salvkaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remont.
Tel 5679 3951.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

alates 1 €

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Tartu. Ly
Chini OÜ, tel 505 8381,
lychini@mail.ru
Oled oodatud unikaalsele
valguse ja värvi tervendusseansile ja õlimassaaži, kui on mure
selja-, jalgade või liigestevaluga.
Kristallide teraapias saab abi ka
stressi ja unetuse korral. Marta,
tel 529 0881, kalatiina@gmail.com

Ait äravedamiseks. Tel 5806 5240.

OST
Kasutatud raamatud (ka nõukogude perioodist). Tel 734 1901.

Tegeleme lammutustöödega
Lõuna-Eestis ning vajadusel
aitame ka utiliseerida. Hinnad
kokkuleppel. Tel 5665 6669.
Telli korstnapühkija varakult.
Ajad ka õhtul ja nädalavahetusel.
Eramajade küttesüsteemide
puhastus. Akt. Helista tel 552 6933,
www.tahmatoomas.ee

Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

TERVIS

MÜÜK

Santehnilised tööd, katelde paigaldus. Tel 521 7400,
info@rodemiir.ee

Vanad kellad. Ei pea olema töökorras. Huvitab ka muu vanavara.
Tel 5872 5458.

Veoteenus. Hüdrotõstuk, kallur.
Tel 507 9037.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com

Kask 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177.

Kuiv kask ja lepp võrgus 2,50 €
võrk, vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses. Tel 504 5307.

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

Konditsioneeride täitmine alates
42 € ja autode elektritööd.
Tel 506 9367, info www.jaad.ee

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.

Katuse- ja plekksepatööd. Valts
plekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud
veoga. Tel 529 2305, 734 9800,
www.kasumetsa.ee

Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootorpaadid.
Tel 518 1125, mesitare.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

Ohtlike puude langetamine
ja hooldus arboristilt. Olemas
vastutuskindlustus. Tel 5629 9559,
andres.poldre@gmail.com

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine ja remont. Tel
5638 1774, Kaevumeister@hot.ee

Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid! Tel 504 0334.

Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Muru niitmine, trimmerdamine.
Tel 5650 9225.

Autoremont, sillastend, autokliima täitmine Tartus. Tel 5853 3080.

SÕIDUKID

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee

Korstnapühkija - küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat). Tel
5805 0201, korstnapuhkimne.ee

Septikud reoveemahutid (tootjalt) müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Muru niitmine, trimmerdamine
ja võsalõikus. Tel 513 8113, info@
tammeco.ee, www.tammeco.ee

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Võtame tööle ehitaja.
Tel 5622 9840.
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Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.
Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast

Vanad naiste ehted: kaelakeed,
sõled, prossid, sõrmused, käevõrud, kellad jne. Huvitavad ka
nõud, karpidega lusikad, vaasid
ja palju muud. Tel 5639 7329, Liina
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.
Vene raha: 2 kopikat (1925, 1927),
5 kopikat (1927, 1934, 1970, 1971,
1972), 10 kopikat (1942, 1944), 15 ja
20 kopikat (1934, 1970, 1971, 1972,
1973). Maksan 40 €/tk.
Tel 5607 6632.

VABA AEG
Augustikuu laat 4. augustil kell
9-16 Elvas kultuurikeskuse parklas. Keskoja OÜ, tel 5661 8707.
SK JÕUD JUNIOR kutsub lapsi
linnalaagrisse! Sportmängud,
teatevõistlused, viktoriin jpm.
20.-24.augus. Tel 5662 1936 (Triin),
www.joudjunior.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 2. august 2018

hinnad
PUHKEVAD õide!
KÖÖG I MÖÖB EL
KUUM HIND

149

al.

LAI VALIK KUŠETTE IGALE MAITSELE!

KUUM HIND

104

€

KUUM HIND

215

€

€

KUUM HIND

KUUM HIND

169

199

€

€

PUIDUST VOODID

NURGADIIVANVOODI

252*182*102

KUUM HIND

499

€

KUUM HIND

249

KUUM HIND

529

€

€
KUUM HIND

199

€

NURGADIIVANVOODI

260*190*102

NURGADIIVANVOODI

KUUM HIND

199

€

KUUM HIND

269

KUUM HIND

739

€

€

LASTETOA KOMPLEKT

KUUM HIND

NURGADIIVANVOODI
NURGADIIVANVOODI

310*172*80

425

289

€

€

399

€

KUUM HIND

KUUM HIND

KUUM HIND

499

250*180*107

€

KUUM HIND

699

€

NURGADIIVANVOODI

KUUM HIND

289

€

KOMPLEKT: LAUD + 4 TOOLI

LAUAD JA TOOLID TÄISPUIT SPOONIGA!

KUUM HIND

339

2,4 m

al.

KUUM HIND

365

€
KUUM HIND

KUUM HIND

249

€

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

329

€

KOMPLEKTID: LAUD + 4 TOOLI

*Pilt on illustratiivse tähendusega

€

KAMPAANIAHINNAD

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

kehtivad kuu lõpuni
või kuni kaupa
jätkub!

