Eesti Maakilb 2008/2009. Rahvaliiga finaal, 14. veebruar
Raikküla ja Tabivere
Küsimused: Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
1. Rooma viimane kuningas oli Tarquinius Superbus. Tema vanim poeg Sextus vägistas auväärse
Rooma ülikunaise Lucretia, misjärel naine tegi suurest häbist ja ahastusest enesetapu. Küsitav
roomlane viis naise surnukeha Rooma, kus ta pidas senatile ja juhtunu pärast vihasele rahvale
suurepärase kõne. Nii sai temast koos Lucretia lese Lucius Tarquinius Collatinusega monarhia
kukutaja. Seejärel kuulutati välja Rooma vabariik ning küsitav ja Tarquinius Collatinus said selle
esimesteks konsuliteks. Kuidas on selle mehe nimi? Samanimeline tegelane on Rooma ajaloos
otsustavalt kaasa löönud ka mõni sajand hiljem.
2. Aastail 1922-1936 kehtestati paljudes Euroopa riikides diktatuurid. Kes oli see kindral, kes
korraldas 1936.a. augustis riigipöörde Kreekas? Tema nime kannab ka kindlustuste liin KreekaBulgaaria piiril.
3. 15. (28.) novembril 1917 otsustas Eesti maanõukogu, mis tuntud ka Maapäeva nime all, asuda
Eesti maa ja rahva täieliku iseseisvuse teele ning lüüa lahku hukkuvast Vene riigist. Maanõukogu
moodustas oma koosolekul 20.-21. juulil (2.-3. augustil) Maavalitsuse. Kes oli selle esimene
esimees? (alates 12. (25.) oktoobrist asendas teda Konstantin Päts). Küsitava poliitikukarjäär
algas valimisega Vene Riigiduuma IV koosseisu. Viimasel eluaastal töötas ta Jäneda põllutöökooli
juhatajana.
4. Eesti ajalugu 1563.a. alguses sõitsid Jakob Kohl, Wolter Rothendorf ja Gert von Demter
Saaremaalt Kuramaale Piltenesse ja esitasid ühe taotluse. Mis oli selle sisuks (ja ka tulemuseks)?
5. Nicolas Sarkozy on Prantsuse Viienda vabariigi kuues president (aastast 2007). Kes oli Viienda
Vabariigi esimene president?

6. Lisaks Washingtonile on ka üks väljaspool Ameerika Ühendriike asuv pealinn saanud nime USA
presidendi järgi. Nimetage see linn (või president).
7. Pildil olev kivi (Rahu, vabaduse ja demokraatia eest. Ei iial enam fašismi. Miljonid surnud
hoiatavad) asub ühe tuntud isiku sünnimaja ees. Paiga ametlik nimi on „Sõja ja fašismi vastane
mälestuskivi“. II maailmasõja koleduste eest hoiatav memoriaal avati 20 aastat tagasi. Kes on see
isik?

8. See Eesti poliitik, üks praeguse põhiseaduse autoreid, on õppinud Moskva Ülikoolis matemaatikat
ja Tartu Ülikoolis inglise keelt, lõpetanud aga 35-aastasena metsatehnikuna Kaarepere
sovhoostehnikumi. Kes?
9.

See vene majandusteadlane (1892-1938)
asutas Moskva Konjunktuurinstituudi ning
töötas välja NEP-i; hiljem ta represseeriti ning
lasti maha. Ta esitas 1925. aastal esimesena
maailmas teooria, mille kohaselt toimib
maailmamajandus pikaajaliste (45-60 a.)
tsüklitena,
mille
jooksul
vahelduvad
sinusoidaalselt majanduse tõusu ning languse
faasid.
Neid
tsükleid
nimetatakse
temanimelisteks laineteks. Kes oli see
teadlane?

10. Light-tooteid peetakse reeglina tervislikemaks aga ka üldse paremateks. Poest me saame osta
selliseid jooke nagu Coca-Lighti või Pepsi-Lighti, aga samuti juuste nagu Saare Light või Edam
Light. Mis toodet me tarbime aga Arctic Light`i puhul? Produkt on üsna uus ja seda toodetakse
põhiliselt Varandei`s, Pai-Hoi`s ja Taravei`s. Päris kindlasti ei saa seda osta ka toidupoest, aga
mõne aasta eest võis sellenimelise lavastuse leida ühe Eesti teatri mängukavast.

11. Neid loomi on maailmas järel alla poolesaja. Seda rõõmustavam, et Tallinna loomaaias sündisid
hiljuti kolm noorlooma, kelle samuti Tallinnas sündinud isa Fred pidas mitu aastat edukalt
peigmehe ametit California vastavas keskuses. Veel Kadriorus asunud Tallinna loomaaias sündis
ka esimene tehistingimustes sündinud küsitav loom. Eelmise sajandi 30-ndatel aastatel ulatus
selle looma arvukus tuhandetesse ning ta individuaalterritooriumi pindala ületab sada
ruutkilomeetrit. Surmaotsuse loomale andis ta kohta käiv legend, et tema sugutist saadud leotise
mõni tilk taastab meheliku seksuaalse potentsi ja nende kulmukarvade tuhast valmistatud tilgad
või tabletid ravivad migreeni. Loodetavasti ei kao see hiilgav loom siiski maamuna pealt. Mis
loomaga on tegemist? Mida täpsem vastus, seda rohkem punkte!
12. Eurostati andmeil on EL-is keskmine metsasus 42% riigi pindalast. Eestist on metsaga kaetud
56%, mis on viies tulemus. Eespool on muidugi Soome (77%) ja Rootsi (75%) ning veel kaks riiki
meie maailmajao teisest osast, vastavalt 65 ja 57 protsendiga. Nimetage need kaks riiki.
13. See kala (Blicca bjoerkna) sarnaneb latikaga, kuid on latikast tavaliselt väiksem, ent see-eest
suuremate silmadega. Tema rahvapärased nimetused on muuhulgas poollatik, lipslatikas,
hoorapoeg, pärul, , sirul, priust, priks, pliuste, morga. Milline kala ?

14. Aia kuningannaks ristitud rodonendroneid (kr.k. roos+puu) on väga erinevaid – poolesentimeetriste
lehtedega kääbuspõõsaid, troopiliste puude võrades kasvavaid ja ka 25-30 meetri kõrguseks
kasvavaid puid, nagu nt Tiibeti rahvustaim puisrododendron. Kõige enam rodo liike kasvab Hiina,
Nepali ja Tiibeti mägistel aladel. Looduses leidub veel Jaapanis, Kaukaasias, Põhja-Ameerikas ja
Alpides. Tuhandetest liikidest kasvab üks (Rhododendron tomentosum, varem tuntud sünonüümi
all Ledum palustre) looduslikult ka Eestis. Nimetage see! Just selle taime kasvukohalt võetud
pinnas aitab kapriisse rodo aias kasvama panna.
15. Fotol on näha luikede sõidutamist Alsteri jõel. Alates 1674. aastast on iga talve eel sellel jõel
elutsevad luiged kinni püütud ja veetud lähedal asuvasse tiiki, mis püsib talv läbi jäävabana. Millise
suurlinna keskel suubub 53 km pikkune Alster ühte suuremasse jõkke, mis on 1 094 km pikk?

16. Eesti jaguneb halduslikult teatavasti linnadeks ja valdadeks. Uue mõistena on lisandunud vallasisesed
linnad, mis ei ole aga omaette omavalitsused. Kui valdade hulgast jätta välja nn. alevvallad (Aegviidu,
Järvakandi, Kohtla-Nõmme, Lavassaare, Vändra, Tootsi) ja Ruhnu valla, kus kogu territoorium
koosnebki ühe alevi või küla maa-alast, siis võib tinglikult lugeda kõige „urbaniseerunumaks“ kaht
valda, kus vallakeskuses elab umbes 85% kogu valla rahvastikust. Üks neist – Jõhvi – tekkis alles hiljuti
kui ühinesid samanimeline linn ja vald. Teine, 67,1 km2 suurune vald eksisteerib juba aastast 1992 ning
lisaks keskuseks olevale alevikule kuulub valla koosseisu veel 8 küla. Nimetage see vald. Piltidel
vallakeskuse rahvamaja ja Rannu lahingu (11.12.1918) mälestuskivi.

17. Millises asulas asub fotol olev Niguliste (Püha Nikolause) kirik?

18. Tšehhi vabariik koosneb kolmest ajaloolisest piirkonnast - Böömimaast, mille tähtsaim linn on Praha,
Määrimaast, mille tähtsaim linn on Brno ja ..., mille tähtsaim linn on Ostrava. Milline on kolmas,
pindalalt ja elanike arvult teistest oluliselt väiksem piirkond, mida ka naaberriikidesse jagub?
19. Millise Suurbritannia asumaa (ülemereterritooriumi) ametlik paralleelnimi on The Somers Isles?
(Somers’i saared, koloonia asutaja, admiral Sir George Somers’i (1554-1610) järgi).
20. Millise riigi raha on fotol? Selle riigi motoks on "Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan, at Makabansa"
(tõlkes : Jumalale, rahvale, loodusele ja riigile). Rahatähel on kujutatud UNESCO maailmapärandi
nimistusse kuuluvaid 2000-aastaseid Banaue terrasse.

21. Generalissimus tähendas ladina keeles „kõige peamine“ ehk lihtsalt „ülem“ ja see aunimetus oli
kõrgeimaks sõjaväeliseks auastmeks mõnes riigis. Maailm tunneb mitmeid generalissimusi, kasvõi
näiteks J. Stalin. Kuid juba Rooma keisritel oli kasutusel vähemalt samaväärne tiitel, mis ladina
keeles tähendas „hiilgav“ või „hiilgavaim“ ning hiljem muutus üldse valitsevate vürstide aunimeks.
Nimetage see tiitel? Tal on kõlaline sarnasus generalissimusega.
22. 1136 kirjutab araabia rännumees ja misjonär al-Garnati: „Aga tal [Bulgaarial] on piirkond, mille
elanikud maksavad andamit, Bulgarist on sinna kuu aja tee. Nimetatakse seda Visu. Ning on teine
piirkond, mida nimetatakse Aruks, seal kütitakse kopraid, kärpe ja suurepäraseid oravaid. Ja neilt
tulevad ülimalt head kopranahad.“ Kes meie sugulusrahvast elas piirkonnas, mida nimetati Visu ja
Aru? Venelaste varasem sõimunimi nende kohta oli votjakid.
23. Igas inimeses on esindatud kolm substantsi (dosha`t) – vata (hing), pitta (sapp) ja kapha (lima). Nii
õpetab Indiast pärit muistne meditsiinisüsteem, mille keskmes on tasakaalustatud ja harmooniline
inimene. See põhineb uskumusel, et tervise tagamiseks peab inimese ja keskkonna vahel
valitsema tasakaal. Ravivõtete hulka kuuluvad õige toitumine, taimsete ravimite ja füsioteraapia
kasutamine ning mediteerimine. Euroopas on ravivõtetest tarvitusel eelkõige massaaž. Mis nime
see alternatiivmeditsiini haru kannab?
24. Millist nime kannab fotol olev hüdrotehniline rajatis? Selle valmimisel 1935. aastal oli tegemist
maailma suurima betoonrajatisega.

25. Milline ansambel esineb?

26. Küsitav firma loodi 1920. aastal ja ta sai oma nime zoroastrismi ülijumala – tarkuse isanda ja
valguse looja järgi. Teise maailmasõja ajal toodeti firmas 7,7 mm kaliibriga vintpüsse (tüüp 99).
Milline firma?

27. Kes on see härrasmees, kelle kuju seisab maailma esimese mootorratta kõrval?

28. 9.märtsil 2008 startis Prantsuse Guajaanast mehitamata kosmoserakett Ariane 5, et viia
Rahvusvahelisse
Kosmosejaama
(ISS)
20
tonni
kaaluv
moodul
ja
varustus.
Tegemist on suurima ja keerukaima kosmosesõidukiga (ATV — Automated Transfer Vehicle),
mida Euroopa riigid on eales orbiidile saatnud. Ülesanne oli põkkuda kosmosesüstikuga
Endeavour. „Kaubabuss“(ATV) kandis väga populaarse kirjaniku nime ja pardal oli ka selle
kirjaniku ühe teose esmatrükk. Nimetage kirjanik!
29. Küsitav sai tuntuks jaanuaris 1986. Maailmas teatakse seda nimede all Lahore, Pakistani,
Pakistani Brain, Brain-A, UIUC ja Pakistani flu. Tegemist on maailma esimese … -ga. Millest on
jutt?
30. 1968.a. jõudis eestlasteni ENE I köide, tiraažiga 65000 eksemplari. Teose koostamisele oli asutud
juba 1963.a., mil loodi peatoimetus. Vähem on aga teada, et ENE peatoimetaja ei olnud algusest
peale Gustav Naan, 1963-66 täitis seda kohta hoopis üks teine akadeemik, tollane Teaduste
Akadeemia president. Kes?

31. Pärast taasiseseisvumist on Eestis vaid üks inimene, kes on tulnud riigi jalgpallimeistriks nii
mängijana kui treenerina. Kes? Ta on tulnud ka ENSV kõrgliiga võitjaks Kalakombinaat/MEK
Pärnu meeskonnas 1985. a. ja 1986 Tallinna Zvezda koosseisus.
32. Kaido Höövelson (Baruto) sai 2008.a. oktoobris sekiwake tiitli, mis üldises pingereas tähendas
kaheksandat kohta. Ta on sumo ajaloos teine eurooplane, kes austava tiitli pälvis. Esimene oli
Kotooshu, kes novembrikuises tabelis asus Barutost kaks kohta kõrgemal, olles Lääne ozeki.
Millisest riigist on pärit Katooshu?

32.

33.

33. Pekingi OM-il püüdis imestavaid pilke 39-aastane „Liivimaal“ (Livonia, Michigan) sündinud
ameeriklanna Sheila Taormina. Selles, et ta osales juba neljandal olümpial, polnudki vast midagi
erilist. Ainulaadne on hoopis see, et ta on võistelnud neil mängudel kolmel erineval spordialal.
1996 Atlantas võitis ta „kulla“ USA 4x200 vabaujumise teatenelikus. 2000.a sai Sydneys teisel alal
arvestatava 6. koha, aga 2004.a Ateenas samal alal ega 2008.a Pekingis kolmandal alal ta tippu
enam ei jõudnud vaid pidi leppima vastavalt 23. ja 19. kohaga. Nimetage teine ja kolmas ala!
34. Rivaldo Vitor Borba Ferreira sündis 1972 Brasiilias. Klubijalgpalli karjääri alustas 1988 Paulista
koosseisus, oma sportlikul hiilgeajal kuulus FC Barcelona ridadesse (1997-2002), nimetati 1999
maailma parimaks jalgpalluriks ja krooniti 2002 maailmameistriks. Täna mängib 36-aastane
Rivaldo Aasias, klubis, mille peatreeneriks oli veel eelmisel aastal kuulus Zico. Klubi nime saab
eesti keelde tõlkida kui „Looja“, varem kandis see nime „Ehitaja“. Mis riigi meistrivõistlustel osaleb
Rivaldo alates 2008? Muuseas, selles klubis mängib veel ka teine brasiillane Luizao ja Tšiili
forvard Jose Luis Villanueva, aga klubi huviorbiiti on võetud mitmed Barca pallurid nagu Samuel
Eto`o, Andres Iniesta Lujan ja Carles Puyol Saforcada ning Londoni Arsenalist Francesc „Cesc“
Fabergas Soler.
35. Aastail 1996-99 võitis Tommi Mäkinen neli järjestikus maailmameistritiitlit rallisõidus. Enne selle
ala legendiks saamist oli Mäkinenil kodus aga 3 Soome meistritiitlit ühel teisel, samuti mootoritega
seotud alal. Nimetage see ala!

36. Meie hulgast lahkunute ärasaatmised Eesti Draamateatris, samuti lavakunstikooli üritused, nt
„rebaste“ ristimised, Panso preemia peod – kõik need tegemised käivad ühe 1973.a. valminud
lavastusest „Meie nooruse linnud“ pärineva muusikapala saatel. Peaosatäitjana hiilgas selles
lavastuses Velda Otsus. Tegemist on doinaga, kus soleerib igatsev, nukker, valus paaniflööt. Kes
oli aga selle näidendi autor?
37. Tema vanemad olid kommunistid ja nudistid. Filme hakkas ta tegema 11-aastaselt. 23-selt astus
filmikooli, kaks tema kooliajal tehtud filmi kolmest võitsid Müncheni festivalil peaauhinna.
Esimeseks suuremaks tööks oli Euroopa-triloogia, pärast selle valmimist asutas koos sõbraga
filmikompanii Zentropa Entertainment. Ta on väga kartlik tüüp, olles ise öelnud, et kardab
põhimõtteliselt kõike peale filmitegemise. Tuntud on tema lennuhirm. Ta on teinud ka Golden
Heart triloogia ja USA:Võimaluste maa triloogia, mille kolmas film "Wasington" (ongi selline
kirjapilt) on ajutiselt riiulile tõstetud. Praegu püüab ta filmiga "Antikristus" tõestada, et Maa on
loodud Saatana, mitte aga Jumala poolt. Kes?
38. Aastatel 1979-86 valmis tollases N.Liidus 11-osaline ülipopulaarne teleseriaal "Sherlock Holmesi ja
dr. Watsoni seiklused". Aastal 2000 hääletas Inglise ajakirjandus peaosatäitjad Vassili Livanovi
ning Vitali Solomini kõigi aegade parimaiks Holmesi ja Watsoni kehastajaiks. Vassili Livanovi
firmamärgiks kujunenud kare hääl on pärit tema filmidebüüdist "Postitamata kiri" (1959), mille
võtted toimusid lumetormis. Enne seriaali teadsidki filmisõbrad teda eelkõige kui ühele
populaarsele multifilmikangelasele hääle andnut. Sellesama häälega rääkis Vene multifilmis ka
Karlsson katuselt, aga teda me ei küsi. Kes oli see teine tuntud filmitegelane?
39. Küsitava filmitähe vastu algatati Indias 2007. aastal kohtumenetlus, kus teda süüdistati
kombluskuriteos Bollywoodi tähe Shilpa Shettyga (fotol) avalikult (põsele) suudlemise eest AIDSi
vastasel üritusel New Dehlis. 2008. aastal menetlus siiski lõpetati, India peakohtunik võttis tagasi
filmitähe arreteerimisorderi ja andis talle loa Indiasse sissesõiduks ja sealt lahkumiseks. Kes on
see veendunud budistist filmitäht?

40. Mis ühendab neid kihelkondi ja just toodud järjekorras? Põlva, Kolga-Jaani, Kuusalu, Karksi,
Mustjala, Haljala, Kihnu, Jõhvi ja Iisaku.

41. Konrad Mäe nimelise medali teeb eriliseks see, et medalit antakse välja igale laureaadile vaid üks
kord. 2008.a. sai medali Lola Liivat. Kellele anti aga 1979.aastal esimene medal? Küsitav elas
1899-1983, ta õppis Pallases ja Riia Kunstiakadeemias, täiendas end Pariisis. Näete tema töid
Kompositsioon, Kallad, Eduard Wiiralti portree ja Viljandi vaade.

42. 1550. aastal nimetas Giorgio Vasari küsitavat (enne 1395-1441) õlimaali leiutajaks. See legend
püsis kuni hiljutise ajani, kuid on nüüdseks ümber lükatud. Koos Rogier van der Weydeniga
peetakse teda aga üheks Lääne-Euroopa õlimaaližanri rajajaks küll. Võimalik, et nähtav „Punase
turbaniga mees” on tema autoportree. Teine pilt: „Arnolfini pulm“. Kes?

43. Kes on kunstnik, fotol vasakul? Tegelikult esineb ta küll koos fotolgi tema kõrval oleva, Marokost
pärit Jeanne-Claude’ga. Nad on mõlemad sündinud 13.juunil 1935 ja kohtusid 1958 Pariisis.

44. Küsime tuntud rahvalikku laulu. Selle sõnad (9 salmi, tuntumad-kasutatavamad 4) on 1906.a.
kirjutanud Ado Reinvald. Peategelase prototüübiks peetakse Võsu lähedal asunud Ligedama veski
rentnikku Madis Mühlbachi. Nimetage see laul.
45. Kes on helilooja?

46. 2008. aastal toimunud rockfestivali Rabarock peaesinejateks oli kaks maailmakuulsat ansamblit.
Üks nendest, mille asutajaliikmeteks on kaks venda - Ron ja Russell Mael, oli enne Eestisse sõitu
äsja valmis saanud oma 21. albumi Exotic Creatures Of The Deep. Teise ansambli looja ja ainus
alaline liige on Mark E. Smith, kelle juhtimisel ilmus ansamblil 2008. a. aprillis juba 27.
stuudioalbum Imperial Wax Solvent. Millised ansamblid?

47. Selle ooperi libretist Lorenzo Da Ponte nimetas küsitavat ooperit „lõbusaks draamaks“, mis
ühendab endas elemente kõigist kolmest 18.sajandil esinevast ooperiliigist. Kohati kerglane ja
banaalnegi süžee koos paljude koomiliste seikadega võiks kuuluda koomilise ooperi valdkonda,
kuid selles peituv sügav filosoofiline sisu ja loo ülimalt dramaatiline lõpp ei lange kokku tavalise
opera buffa kaanonitega. Ka tegelased esindavad erinevaid stiile. See ooper on kirjutatud
spetsiaalselt Praha trupi jaoks, kus peaosa laulis Luigi Bassi. Ooperi esietendus toimus 1787 ja tal
oli veel teinegi pealkiri – „Karistatud patune“. Mis ooper? Nimetage helilooja ja pealkiri.
48. Selle kirjaniku esimeste proosaraamatute hulgas olid “Uues majas” (1962) ning “Andu läheb
lasteaeda” (1963), kus peategelasteks olid Kadri, Tiit ja Andu. 45 aastat hiljem (2008) on nad koos
raamatus “Lood üheksast Tärnheinast” ja ei ole sugugi kasvanud. Kes on nende raamatute autor?
Tema tuntumad viisistatud luuletused on «Mina ka!», «Jorupill jonn», «Karumõmmi unelaul».Ta on
muuhulgas ka telelavastuse “Nõiakivi” autor.
49. Küsitava tuntud romaanikangelase prototüübiks on USA-s Marylandis sündinud Josiah Henson
(1789-1883). Ta asus Kanadasse, reisis mitu korda Inglismaale, kus kohtus ka kuninganna
Victoriaga. Temast sai ülevaataja ja metodisti pastor. Nimetage aga see romaan või tuntud
kangelane.
50. Enn Vetemaa meenutab oma “Marasmaatilistes mälestustes” (Looming, 2006, nr 7) teda nii: “ …..
oli üks huvitavamaid inimesi, keda ma olen elus kohanud. Täiesti omalaadne, mitmes plaanis. Tal
oli võimas lugemismälu. Kõik, mida oli lugenud, kuulnud või õppinud, salvestus temasse nagu
vahaplaadile. /…/ Ma ei ole teda kunagi päris purjus näinud. Aga kaine peaga vist ka mitte.” See
isik on mänginud mitmes filmis (“Varastati Vana Toomas”, “Mehed ei nuta”), tõlkinud mitmeid
raamatuid. Kes ta on?
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Lucius Iunius Brutus, Rooma vabariigi loojaid ja üks esimesi konsuleid. Caesari tapja
senaator Brutus: Marcus Junius Brutus (85–42 eKr), ka Quintus Servilius Caepio Brutus.
Ioannis Metaxas
1871 –1941
Jaan Raamot
Kuressaare
Piltenes hertsog Magnuse residents. 8.mail andiski vastava privileegi, linn
linnaõigused
sai Riia õiguse ja omavalitsusorganina rae
Charles de Gaulle
1959-69
Monrovia
Libeeria. James Monroe, USA 5. president 1817–25
Adolf Hitler
Sünnikoht: Braunau am Inn, Austria
Jüri Adams
Nikolai Kondratjev
Nafta
Arctic Light on uus kvaliteetne nafta mark, mida leitakse Lukoil`ile kuuluvais Varandei,
Pai-Hoi ja Taravei naftaleiukohtades Neenetsi rannikul Barentsi mere ääres;
Venemaa naftamargid kannavad sageli Light lisandit. No-teatris 2007.a „Nafta!“.
Amuuri leopard
Lihtsalt leopardi eest 1p
Sloveenia, Hispaania
Eestile järgnevad Kreeka ja Läti 51%, Austria 48%. Viimane Malta 1%
Nurg
Sookail
Kanarbikuliste sugukond. Seal ka erika, jõhvikas, pohl ,mustikas, leesikas, küüvits jpt
Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Aseri
1.1.2009 vallas 2141 elanikku, Aseri alevikus ca 1900 in (ligikaudu seepärast, et aleviku
kohta värskemad andmed puuduvad; 2005 a. elas alevikus 1948 ja vallas 2308 in.).
Kose
Harjumaa
Sileesia
(Tšehhi) Sileesia, ka Alam-Sileesia. eské Slezsko, Moravské Slezsko, Moravskoslezsko
Bermuda
Filipiinid
Serenissimus
Hiilgavaim; tuleneb ladinakeelsest „serenus“ ehk hiilgav
Udmurdid
Muiste nimetati Udmurdimaad ka Artaaniaks
Ajurveda
Ayurveda
Hooveri tamm
Colorado jõel
Jethro Tull
"Witch´s promise"
Mazda
Gottlieb Daimler
Jules Verne
Kaasa oli pandud raamatu “Maalt kuule” esmaköide
Arvutiviirus (nimega ©Brain)
Kirjutanud kurjade kavatsusteta vennad Basit ja Amjad Farooq Alvi
Johan Eichfeld
1966 ilmus 67-leheküljeline ENE makett, artiklid algustähtedega a-ak,
lugejatele entsüklopeedia tutvustamiseks ja arvustamiseks
Igor Prins
Levadia peatreener
Bulgaaria
Kalojan Mahljanov
Triatlon, moodne
2008 sai 2 alavõitu (ujumine ja ratsutamine), aga vehklemises saadud 4 võitu
viievõistlus
ja 35 kaotust 19. kohast enamat ei lubanud
Uzbekistan
Taškendi klubi Bunyodkor (eesti k. Looja; vene k. Sozidatel); 2005 loodud
klubi kandis varem nime Neftgazmontaj-Quruvchi ehk lihtsalt Kuruvtši (eesti k
Ehitaja); osaleb edukalt Aasia „Meistrite Liigas“
Künnivõistlused
Ion Drutse Ungureanu lavastas I.D. näidendi põhjal. Doina on rumeenia-moldova lüüril. rahvalaul
Lars von Trier
Krokodill Gena 2005. aastal mängis Livanov telesarjas "Meister ja Margarita" doktor Stravinskit.
Richard Gere
Vana Kannel Rahvalaulude väljaanded. 1875, 1886, 1938, 1941, 1985, 1989, 1997, 1999.
Algatas Jakob Hurt. Ettevalmistamisel Kodavere ja Kullamaa khk köited
Juhan Muks
Jan van Eyck
Christo
Kristo Javachev, Christo Javacheff, Bulgaaria-USA. Pakkisid sisse igasugu
asju, tuntuim Berliini Riigipäevahoone, 1995
Mats alati on …
… tubli mees
Camille Saint-Saëns
Sümfooniline poeem "Le Rouet d`Omphale" op 31 (Omphale vokk)
Sparks, The Fall
Wolfgang Amadeus
Don Giovanni ehk Karistatud patune (Don Juan); Estonias esietendus
Mozart, Don Giovanni
3.6. 1999, Don Giovanni osas Rauno Elp, Aare Saal ja Tarmo Sild
Heljo Mänd
Onu Tomi onnike
Autobiograafia The Life of Josiah Henson, Formerly a Slave, Now an
Inhabitant of Canada, as Narrated by Himself (1849) olevat inspireerinud
Harriet Beecher Stowe’i.
Hardi Tiidus
1918-1999
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