
Jüri 11.4.2007 – Parila MK 
1 Keset Hiiumaad asuvad salapärased Tihu järved. Suurjärve pindala on 85 hektarit, teised 

kaks on paari hektari suurused. Millise valla piiridese jääb Tihu Suurjärv? 
 
A Emmaste 
B Käina 
C Kõrgessaare 
D Pühalepa 
 

2 Eesti koondvõistkond võitis 2006. a. 
kurnimängu MM-il hõbe- ja pronksmedali. 
Kõikidel võistkonna liikmetel on seos ühe 
linnaga, kus asub Eesti ainus kurni 
harjutusväljak ning seal asub ka Eesti 
Kurnimängu Liit, mille president on Jüri 
Grill. Millises linnas harrastatakse 
maailmatasemel kurnimängu? 
 
A Kehra 
B Loksa  
C Maardu 
D Paldiski 
 

3 Kui kuningas Henry VIII kolmas naine Jane 
Seymour sünnitamisel oli surnud, otsustas 
kuningas naiseks võtta Cleve Anna, kellest ta 
oli näinud vaid kunstnik Holbeini maalitud 
pilti. Anna Londonisse saabudes oli 
pettumus paraku suur – kuninga meelest oli 
tegemist „tõelise flaami märaga”... Kes neist 
abikaasadest on Cleve Anna? 
 

 

4 Draamateatri 2006.a. Suure Antsu preemia 
pälvis proua Samzeliuse rolli eest 
 
A  Kersti Kreismann 
B  Maria Klenskaja 
C  Ita Ever 
D  Ülle Kaljuste 
 

5 Quilmesi õlletehas asutati 1888. aastal Otto 
Bembergi poolt. Praeguseks on see õlu 
saanud oma riigi rahvuslikuks sümboliks, 
hõlmates 75% õlleturust ning spondeerides 
ka riigi jalgpallimeeskonda. Quilmesi 
kontserni aastatoodang on 15 miljonit 
hektoliitrit õlut. Millise riigi õlu on Quilmes? 
  
A Argentina 
B Brasiiilia 
C Columbia 
D Paraguay 
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6 Millist nime kannab kreeka rahvustoit, mille põhikomponendid on ahjuvormis üheskoos 

hautatud baklažaaniviilud ja lambahakkliha, millele lisatakse juustukaste? Sama toit on 
tuntud ka mujal Balkanil ning Türgis. 
 

7 Bachata on 4/4 taktimõõdus muusikastiil ja tants, mis tekkis ühe Ladina-Ameerika riigi 
pealinna baarides ja bordellides üle 50 aasta tagasi. Praeguseks on ta muutunud 
populaarseks pea kõikjal Ameerikas. Tuntuimaks bachata stiili esindajaks on New Yorgis 
tegutsev ansambel Aventura, kelle singel Obsesion on pikka aega olnud  populaarne ka 
Euroopas. Millises riigis on tekkinud bachata? 
 

 
 

8 Mille tootmisega on saanud ülemaailmselt tuntuks firma Yoshida Kōgyō Kabushiki-
kaisha? 
 

9 Milline film võitis 2006. aastal parima filmisuudluse auhinna (MTV “Best Movie Kiss”)? 
Vihjeks niipalju, et üks suudluse osalistest oli Heath Ledger. 
 

10 Küsitav moelooja on sündinud Hamburgi lähedal Wesselburenis 1943. Oma moemaja 
avas ta juba 1968. Ta on loonud nn. “sibula-stiili” (Zwiebel-Look), mille puhul kuhjatakse 
erinevaid riideesemeid üksteise peale. Tema 
iseloomustuseks on kasutatud järgmisi nimesid: 
Queen of Less, Cashmere-Queen, Master of 
Minimalism, Cool Blonde, Fashion Reductionist.  
Sama perekonnanimi on levinud ka Eestis. Näiteks 
Georg on teatrikunstnik, Heldur - maastikuteadlane, 
tuntuim on ehk romaani Lux Gravis (2007) autor.  
Nimetage perekonnanimi. 
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11 Kes valvasid antiikmütoloogias Olümpose pilvedest väravat takistamaks elavate ligipääsu 

jumalatele? 
 

12 Pildil on Eesti ühe paremini säilinud tervikliku mõisaansambli härrastemaja, mis sai 
valmis August Reinbergi projekti järgi 1909. Selleks ajaks oli mõis juba terve sajandi 
kuulunud von Nolckenitele. Mis mõis? 

 
13 2006.a. kerkis komeedina börsitaevasse Olympic Entertainment Group ning tema 

suuromanikust Armin Karust sai Eesti rikkaim mees. Kuid kelle üldnimetus on 
majanduses on „karud” (nende vastandiks on „pullid”)? Vihjena olgu öeldud, et „karude” 
parim aeg jäi 1930-ndatesse. 
 

14 Sellel 1979. a. tehtud fotol paremal on David Irving.  
Kes on aga vasakpoolne mees (eluaastad 1905-1981)? 

 
 

15 Kes on kuuldavate laulude muusika ja kes sõnade autor? Küsitav helilooja pälvis 1977.a. 
NSV Liidu Rahvaste Sõpruse ordeni, kirjanik aga suri Londonis 3 aastat varem. 
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16 Millist ühist nime kannavad rooma üksmeele jumalanna, Eestis tegutsenud kõrgkool ja 

eesti kunstnik (tema kunstnikunimi)? 
 

17 See puna-valge linnavapp on pärit XIV 
sajandist. Algselt oli vapil kujutatud jõge 
ületamas hiiglast Alkist, tema oma naine 
tema kukil. Tänapäeva vapp kujutab 
püha Christophorust, kes kannab üle jõe 
Jeesuslapsukest. Mis linn? 
 
 

18 See elukutse pärineb juba antiigist. Keskajal oli neil Tallinnas oma tsunft, praegu on neid 
Tallinnas palgal üle 50. Selle elukutse esindajate varustuse hulka kuuluvad leene ja koller. 
Teatud põhjustel ei kanna selle elukutse esindajad habet. Sellest elukutsest on üks eesti 
ansambel kirjutanud tuntud laulu; ametimehi on aegade jooksul kasutatud ka 
lastehirmutistena. Mis elukutse? 
 

19 Mis raamatust on see pilt (teose pealkiri) ja kes on kunstnik? 

 
20 Kuulete üht luuletust – mis keeles? 
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21 Selles linnas on üle 1000 elaniku, tekkis kalurikülana; tänapäeval on elanike 

põhitegevusalad kalapüük ja -töötlemine ning kalalaevade remont. 20.saj. alguseni ehitati 
siin purjelaevu. 1864-1915 tegutses siin kuulus merekool, kus olevat lühikest aega 
õppinud ka Kihnu Jõnn. Linn aastast 1926. Mis nime kandis linn aastani 1920? 
 

22 See toiduaine ei tohi kokku puutuda ei hõbeda, kulla ega muude metallidega kuna need 
rikuvad toiduaine maitset. Toiduainet söövad tõelised gurmaanid sarvest, pärlmutrist, 
kilpkonnaluust või puidust lusikaga, kindlasti jahutatult, piserdades peale sidrunimahla. 
Ideaalseiks lisandeiks on võileib või sai, pelmeenid, tatrapannkoogid või röstsai. Milline 
toiduaine? 
 

23 Mis riik? 

 
24 Selle sugukonna (squalidae) esindajail on mõlemal seljauimel iselaadne oga, milles 

mõnedel liikidel on mürginääre. Majanduslikku tähtsust omab vaid harilik ..., Squalus 
acanthias. Tal on sihvakas keha;  elab Lääne- ja Põhjameres, Atlandi ookeanis, 
Vahemeres ja Vaikses ookeanis. Tema liha friteeritud tükke sisaldab brittide lemmikroog 
"Fish`n chips". Delikatessiks peetakse suitsetatud kõhuääri, nn. "schilleri lokid". Värsket 
kala müüakse tihti mereangerja nime all. Viimasel ajal on müüki ilmunud ka Eesti 
esinduslikemal kalalettidel (nt. "Rimi" kabandusketis). Milline mereelukas? 
 

25 Kes on kuuldava, aastal 1902 loodud muusikapala "Elite Syncopations" autor? 
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26 Aristaios oli antiikmütoloogias Apolloni poeg, kelle kasvatasid üles kentaur Chiron ja 

muusad. Temast sai ühe elukutse esimene esindaja maailmas. Tegemist oli ühtlasi ka 
tema hobiga, millega ta tegeles fanaatiliselt, kuni teda tabas Orpheuse needus ja tema 
hoolealused surid. Nüüd ohverdas ta jumalate soovitusel 4 sõnni, 4 lehma ja 1 vasika, 
kelle lagunevatest korjustest tekkisid uued taolised olendid ja Aristaios võis oma 
lemmiktegevust ja elukutset jätkata. Milline elukutse? 
 

27 Taolist ühist nime kannavad alevik ja vald Raplamaal ning järv, soo ja mõhnastik 
Jõgevamaal. Alevik oli kunagi suur kolhoosikeskus, seal oli kuulus rahvamaja. Alevikus 
elab 603 inimest. Valla vapil on jõhvikas ja aleviku lähedal asub 34 ha suurune Loosalu 
rabajärv. Jõgevamaal paiknev mõhnastik on üks Eesti tähelepanuväärsemaid - 9 km pikk 
ja koosneb u. 75 m kõrgustest küngastest. Järv suurusega 130 hektarit on kolmikjärvistu 
üks osa, järvi eraldab Heinasaar, järvestikku läbib Kääpa jõgi. Kaladest on arvukamad 
latikas, ahven , särg, haug, kiisk ja linask. Mis on nende ühine nimi? 
 

28 Selle keset Juuda kõrbe asuval kaljul oleva kindluse nimi tähendabki heebrea keeles 
lihtsalt kindlust. Selle laskis ehitada Herodes Suur Rooma garnisoniks. Suure juutide 
ülestõusu käigus aastal 66 aga vallutasid juudid kindluse ning muutsid selle baasiks oma 
sõjakäikudele. Alles aastal 74 suutsid roomlased  
15 000 mehega kindlusesse tungida, ehitades pika piiramise ajal kaljule juurdepääsutee. 
Kindluse kaitsjad (ligi 1000 meest, naist ja last) eelistasid vabasurma vangilangemisele. 
Millist nime kannab see üks Iisraeli tuntumaid vaatamisväärsusi? 

 
 

29 18. märtsil tähistas Stockholmi Ülikooli füüsikadotsent, omaaegne Rootsi fresbee-meister 
Arne Christer Fuglesang oma 50-ndat sünnipäeva. Millega sai ta eelmisel aastal 
laialdaselt tuntuks? 
 

30 Kuulete kaht pala ühe ansambli 1996.a. plaadilt. Ansambli neljatäheline nimi tähistab 
eesti keeles üht igapäevast eset. Nimetage ansambel. 
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31 Kes on pildil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Euroopa Meistrite Liiga (koos varasema Euroopa Meistrite karikasarjaga) võitjaks viiel 
järjestikusel aastal - 1956-1960 – on tulnud Real Madrid. Riikide arvestuses on enim 
järjestikusi võite, nimelt 6, Inglismaa klubidel aastatel 1977-1982. Neil aastail tuli 
kolmekordseks Meistrite karikasarja võitjaks FC Liverpool (1977, 1978 ja 1981). Nimetage 
kaks ülejäänud klubi, kellest üks (tuli võitjaks 1982) mängib siiani Premier-liigas ning 
teine on tänaseks langenud Inglise tugevuselt kolmandasse liigasse.  

 
33 See mitmekülgne suusataja saavutas Torino olümpial 41. koha nii sprindis kui 30 km 

maratonis. Oma esimesel Vasaloppetil (2005) oli ta 9. kohaga Eesti naistest parim; 
tänavu tuli ta Eesti sprindimeistriks. Kes? 
 

34 Kes on see maletaja? 1930-ndail 
müüdi tema kodumaal temanimelisi 
sigarette ja lõhnaõli. AVRO turniiril 
1938 jäi ta paraku viimaseks; pärast 
ebaedu 1950.a. kandidaatide 
turniiril Budapestis loobus ta MM-
tiitlit püüdmast. Elu lõpuni (1983) 
jäi ta aga terava sulega 
maleajakirjanikuks. 
 
 
 

35 Labulofistid on mingil määral ka 3 žürii laua taga istujat. Mälumängurite seas tegeleb 
sellega kõige põhjalikumalt Margus Maiste, kuid temagi ei saa vastu Mustla pensionärile 
Benno Viirandile. Mis on labulofism? 
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36 Pildil näete James Cromwelli, kelle filmograafias on haruldane 

seik: nimelt on ta mänginud kahes täpselt sama nime kandvas 
filmis. 1992.a. valminud filmis oli tema rolliks vend Mathias, 
1995.a. filmis talunik Arthur Hoggett. Nimetage nende filmide 
ühine pealkiri (NB! Tegemist ei ole järgedega a la Rambo ja 
Rambo 2). 
 
 
 

37 Roman Baskin meenutab, et nende kodust käisid tema lapsepõlves läbi paljud kuulsused, 
teise seas ka kirjanik, kel oli Eestis lahtine pangaarve ja honorare talle seepärast ei 
makstud. Tema teosed olid populaarsed üle kogu NSV Liidu, kuid inimesena olevat ta 
olnud üks keeruline kuju, kes vahetevahel teisi mehi olevat kirvega taga ajanud. Leiva 
teenimist alustas ta karjuse ja kelneriõpilasena. Mõned teosed: hobusekasvatuse 
probleeme käsitlev "Seltsimehed Torist", kolhoosielu ainelised "Tugevate tee", "Omad 
inimesed", "Haned", noorsoonäidend "Päikesemaal", stsenaariumid filmidele "Vihmas ja 
päikeses" ja "Laulu sõber". Kes? 
 

38 Kes on see daam? 
 

             
 

39 Küsime 1979 sündinud briti autisti, kes valdab inglise, prantsuse, soome, saksa, 
hispaania, leedu, eesti, islandi, kõmri ja esperanto keelt, kusjuures näiteks islandi keele 
õppis ta selgeks ühe nädalaga. Eriliselt peab ta lugu eesti ja soome keelest, mille baasil 
arendab välja uut keelt Mänti. Armastusest eesti keele vastu on ta vahetanud oma 
perekonnanime eestipärasema vastu, mis langeb kokku ka ühe mälumänguri 
perekonnanimega. Kellest jutt? 
 

40 Kes on luuletaja? 
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41 Kes on see Harjumaal Tsitre 

külas sündinud muusik 
(1914-1999)?  
See on tema üliõpilaspilet: 
 

42 Seda kaardimängu on praktiliselt igas filmis mänginud James Bond. Reeglid on lihtsad – 
kaardid 2-9 annavad nimiväärtusega võrdselt punkte, 10-K annab 0 punkti ning Ä 1 
punkti. Ühe käe kaardid summeeritakse, juhul kui summa ületab kahekohalise numbri, 
arvestatakse ainult viimast numbrit (nt 6,7 ja K annavad kokku 6+7+0=13 punkti, millest 
arvestatakse ainult 3). Võidab enim punkte saanu, kusjuures maksimaalseks on 9. 
Nimetage see kaardimäng! 
 

43 See vene kirjanik on sündinud Sorotšintsõs. Ta olevat surnud armuvalusse, kuna 
tuberkuloosi suri tema noor armastatu krahv Jossif Vielhorski Tema suurim kartus oli 
olnud, et ta elusalt maetakse. Arvatakse, et see läks ka täide. Nimelt tuvastati kirstu 
väljakaevamisel ümbermatmiseks, et surnu oli kirstus külili ja kirsturiie oli seestpoolt 
katki näritud. Stalini ajal pandi tema hauale uus võimas mälestusmärk; endise musta 
mälestuskivi kauples endale M. Bulgakovi lesk ja nüüd paikneb see Bulgakovi haual 
Novodevitšje kalmistul. Kelle sünnist ja surmast on jutt? 
 

44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kes on maalinud selle puulõhkuja ning veekandjad? 
 

45 Kuuldava 18 minutit kestva muusikapala kirjutas autor 1892. aastal; pealkirjaks pani ta 
oma oopusele nr.9 „En Saga”. Kes on see helilooja? 
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