Tartu individuaal 2009

1. Kes on pildil olev poliitikategelane (sünd. 1920)?

2. Millise tuntud muusikapalaga on tegu? Pärit on ta aastast 1975 ja teda on võimalik jagada kuueks
erinevaks osaks: sissejuhatus (0:00-0:48), ballaad (0:48-2:36), kitarrisoolo (2:36-3:03), ooper (3:034:07), rokk (4:07-4:55), lõpp (4:55-5:55). Tegemist on (väidetavalt) esimese looga, millele tehti
korralik kaasaegne muusikavideo.
3. 19. sajandi lõpul asutatud hiina talupoegade salaühingu Yihetuan nime võiks tõlkida kui „rusikas
õigluse ja üksmeele nimel“. Nende peamiseks eesmärgiks oli kaitsta Hiinat üha tugevneva
imperialismi surve eest. Ühing sai rahalist toetust ka valitsuselt. 1899.a alustati ulatuslikku sabotaaži,
mille käigus mõrvati hulgaliselt välismaalasi ning hiinlastest kristlasi. 1900.a laienes mäss Pekingisse,
kus asuti piirama erinevate riikide diplomaatilisi esindusi. Ülestõusnuid (ca 100 000) toetasid
keiserliku kaardiväe sõdurid. Suurriigid panid aga Saksamaa eestvedamisel halvima ärahoidmiseks
kokku nö. „rahuvalvejõud“ ning surusid ühiselt ülestõusu maha. Ülestõus lõppes 1901. a, Hiinat
sunniti maksma sõjakahjusid. Kuidas nimetati ülestõusu/ülestõusnuid mujal maailmas?
4. Millist nime kannab piltidel nähtav ühe Euroopa pealinna peatänav?

5. See kiri läkitati MRP 40. aastapäevaks. Sellele kirjutas alla 45 inimest - lisaks leedukatele ja
lätlastele ka Mart Niklus, Erik Udam, Endel Ratas ja Enn Tarto. Kirjas nõuti MRP salajaste
lisaprotokollide avalikustamist, hukkamõistmist, kehtetuks tunnistamist ja tagajärgede likvideerimist.
Avalik kiri saadeti NSVL, Saksa LV ja DV ning Atlandi harta allakirjutanud riikide valitsustele ja
ÜRO peasekretärile Kurt Waldheimile. Mis nime kandis see pöördumine?
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6. Kuidas nimetatakse (kristlikus) kujutavas kunstis (eeskätt skulptuuris) teemakompositsiooni,
kus Neitsi Maarja hoiab leinates süles surnud Kristust? Termin on itaaliakeelne, ning tähendab tõlkes
„haletsust“ või „kahetsust“. Kahtlemata kuulsaim selleteemaline skulptuur on Michelangelo poolt
tahutu, mis asub Roomas Peetri kirikus.

7. Milline riik jaguneb 14 haldusüksuseks, mis omakorda moodustavad kolm ajaloolist, kui
administratiivse rollita maakonda: Cornwall County, Middlesex County, Surrey County? Riik saavutas
täieliku sõltumatuse oma emamaast 1962. a ning vaba riigi esimeseks peaministriks sai Alexander
Bustamante.
8. Tehnikas on ... seadme osa, kile, või õhuke painduv plaadike, mille ülesandeks on ainete valikuline
läbilaskmine; muusikas on ... löökpillide nahast osa, mille võnkumisel tekib heli. Tuntuim tähendus
jäägu siinkohal mainimata. Leidke ühine nimetaja!
9. Mida on kujutatud kaardil? Vastata saab ka kultuurivaldkonnast tuttava nimega.

10. Seda ka Eesti ajaloo seisukohalt olulist ametit on pidanud vaid kaks meest: Wenno ja Volquin. Mis
ametit?
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11. Tuntud telenägu ja rännumees Priit Kuusk sai eelmise aasta lõpul maha raamatuga „Köögiorja
päevaraamat“. Raamatus kirjeldab ta vägagi loetavas stiilis oma nädalapikkust töökogemust Tallinna
tipprestoranis Ö. Samas ei ilutse raamatu kaanel sugugi mitte mehe kodanikunimi, vaid tema üldtuntud
hüüdnimi. Nimetage see!
12. Tavakasutuses tähendab see ...ism käitumist, mis ajutiselt heidab kõrvale ühe ideaali, et saavutada
teine, kergemini kättesaadav ideaal või eesmärk. Filosoofias on see ...ism koolkond, mis loeb nii
tähenduse kui tõe olulisteks komponentideks praktilisi tagajärgi. ...ism leiab, et väide on kasulik kui
selle rakendamine aitab mõista või lahendada antud konkreetset probleemi. Selle koolkonna loojaks
19. sajandi lõpus peetakse Charles Peirce`i, edasi arendasid seda 20. saj alguses William James ja John
Dewey. Milline ...ism?
13. See raamatusari on saanud kriitikat rassismi aadressil – peategelast on kujutatud valge superrassi
kehastusena, samas kui neegreid ja araablasi on kirjeldatud läbi halvustavate stereotüüpide. Tegelikult
on stereotüüpide ohvriks langenud ka valgenahalisi: rootslastel on pikad kollased vuntsid ja räpased
sõrmeküüned ning venelased teevad kaardimängus sohki. Millisest seeriast (peategelane on John
Clayton) on jutt?
14. Kes on pildil nähtav naisterahvas? Tegu pole mitte niisama tibiga, vaid lausa kahekordse
maailmameistriga ja muude tiitlitega pärjatud spordinaisega.

15.Kuuldav ansambel sai eelmisel aastal maha oma esimese plaadiga, mis kannab ansambliga sama
nime. Bändi juhtfiguurideks on laulu (ja räpi) poole eest hoolitsevad Tommyboy ja Mai Leemet. Mis
bänd?
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16. Millise spordiala (professionaalsete harrastajate) inventari näete pildil?

17. 1920. aastate algul asutati Eestis 5 õpetajate seminari – Tartu, Tallinna, Läänemaa, Võru ja
Rakvere seminarid. Peatselt hakkasid bürokraadid lärmi lööma: liiga kallis ülal pidada, ei anna
ajakohaseid teadmisi jne. Ning tehtigi laialdasest vastuseisust hoolimata reform – viie seminari
asemele kaks gümnaasiumiharidusel põhinevat …: vastavalt Tallinnas ja Tartus. Reformiv seadus
võeti Riigikogus vastu 1931.a. Paraku ei olnud ka neid kauaks – 1937.a uued õppeasutused likvideeriti
ning neist said taas õpetajate seminarid. Kuidas neid vahepealseid õppeasutusi nimetati?
18. Oma hinnanguliselt 11,1 miljoni (koos eeslinnadega 21,6 miljonit) elanikuga on Sao Paulo
Brasiilia ning ühtlasi kogu lõunapoolkera suurim linn. Ühtlasi on Sao Paulo oma riigi linnadest kõige
kirevama etnilise koosseisuga. Kuigi linnas räägitakse mõistagi põhiliselt portugali keelt, on selle
kohalikule murrakule tugevat mõju avaldanud ühest riigist pärit immigrandid, keda (selle riigi päritolu
inimesi) elab linnas tänapäeval rohkem kui portugali päritolu inimesi. Massiline immigratsioon sellest
riigist algas peale orjuse kaotamist Brasiilias 1888 ning juba aastaks 1897 moodustasid nimetatud
riigist pärit sisserändajad üle poole Sao Paulo elanikkonnast. Küsime seda riiki, mis on andnud
suurima osa selle etniliselt kireva suurlinna rahvastikust!
19. Kelle (tuntud kolleegi) sajandaks sünniaastapäevaks 28. mail 2008 kirjutas Briti kirjanik Sebastian
Faulks romaani «Saatan võtku» („Devil May Care“)?
20. Šigelloos on üldiselt troopilistele ja arengumaadele omane haigus, mis levib bakteridega saastunud
vee ja toiduga. Bakterid tungivad sügavale sooleseina ja tekitavad haavandeid, neist vabanevad
toksiinid põhjustavad põletikku, palavikku ja halba enesetunnet. Tekib kõhuvalu ja vesine
kõhulahtisus, mis paari päeva jooksul muutub limajas-veriseks (sellest ka rahvapärane nimetus verine
kõhutõbi). Üldiselt saab organism sellest ise jagu, kuid vanureil ja lastel võib asi kulgeda raskemalt ja
pikemalt. Mis on selle haiguse levinum nimetus?
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21. Näidend „Prügi, linn ja surm“ („Der Müll, die Stadt, der Tot“) põhjustas skandaali juba pärast
trükis ilmumist 1976.a Selle draama keskmes on rikas juut, kes tapab kättemaksuks prostituudi, kelle
isa oli nats. Kuna juut on olnud koonduslaagris ja seega Saksamaal, kes oma ajaloo pärast endiselt
põdemas, puutumatu, siis lavastatakse süüdi keegi teine. 1984. a püüti lavastust välja tuua Frankfurdis,
ent ebaõnnestunult. 1985. a toimunud järgmine katse oli samuti löögi all, sest puhkevad ülemaalised
protestid ning juudi kogukonna liikmed hõivavad teatrihoone ning püüavad lavastamist takistada.
Siiski – novembris 1985 näidend vaatajateni jõudis. Kes oli kõmulise tüki autor? Näidendi autor oli
suurema skandaali ajaks juba surnud.
22. Pildil ei ole lihtsalt niisama rallimees, vaid menusaate „Top Gear“ meeskonna liige, kes seal
uhkeid autosid testib. Kiivri ja kostüümi all oleva mehe isik on vaatamata „Top Geari“ mitmele
hooajale jäänud kiivalt hoitud saladuseks. Tema kehastajaks on pakutud erinevaid roolikeerajaid alates
Damon Hillist lõpetades Heikki Koivalaisega. Mis nime kannab see saladuslik testija?

23. Auväärset Puhja kirikut ja kirikukihelkonda mainitakse kirjasõnas juba 1397.a., aga Puhja vald
loodi alles l939. aastal. Vallamaja oli Puhjas juba 19. sajandi viimasest veerandist, aga ajaloo
vingerpusside tõttu oli valla nimeks üks sealkandis levinud geograafiline nimi. Selle nimega küla või
asulat ei ole Eestis kunagi olnud. Mis vald?
24. 313. aastal kuulutas keiser Constantinus Rooma keisririigis välja usuvabaduse, legaliseerides
sellega ka ristiusu. Veel samal sajandil, 380. aastal, kuulutas teine valitseja kristluse juba Rooma
riigiusuks. Kes?
25. Kuhu olid kultusfilmis „Easy Rider“ (1969) teel muretud rännumehed Peter Fonda ja Dennis
Hopper? Täpsemalt üritati kohale jõuda selles linnas aset leidva iga-aastase suurürituse ajaks. Tänavu
leidis meeleolukas üritus aset 24. veebruaril (tegemist on liikuva pühaga).
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26. Tallinna kesklinnas Rävala puiesteel on restoran Vertigo. Peakokk on Imre Kose, sisustuse,
teeninduse ja toitude kohta on kasutatud väljendeid gurmeerestoran, elegantsi etalon, trendikuse tipp.
Meditsiinis on vertigo haiguslik seisund, sümptoom, mida suurem osa meist on tundnud. Ebameeldiv,
aga ei tapa. Musta huumori näitena sobib restorani nimeks küll. Mida tähendab vertigo eesti keeles?
27. See Kenyas sündinud teadlane õppis Oxfordis zooloogiks. Alates 1970. aastatest on ta olnud
mõjukas evolutsioonibioloog ja teaduse populariseerija, kelle tuntumate raamatute seas on «Isekas
geen», «Pime kellassepp» ja «Jõgi Eedenist», millest eesti keelde on tõlgitud vaid viimane. Viimasel
ajal on ta tähelepanu köitnud religioonivastase võitlusega, avaldades raamatu «The God Delusion».
Kes?
28. Selle looma nimetus hispaaniakeelsetes piirkondades (ja ka mitmetes Euroopas riikides) on coypu.
Meile tuttavamat nime seal reeglina ei kasutata, kuna hispaania keeles tarvitatakse seda hoopis saarma
kohta. Prantsusmaal on looma nimeks ragondin, Itaalias aga castorino. Mis elukaga tegemist
(ladinakeelne nimi myocastor coypus)?
29. Millise riigi lipul võib kohata sellist sümbolit?

30. Soome ja NSV Liidu vahelises Talvesõjas ei suutnud suurriik alguses hoolimata suurest ülekaalust
elavjõus ja eriti tehnikas kuidagi edu saavutada ning poole sõja pealt vahetas Stalin välja nõukogude
vägede üldjuhi selles konfliktis, vägesid asus juhtima Semjon Timoshenko. Väljavahetatud marssal ja
poliitik (1881-1969) ilmutas oma ebakompetentsust väejuhtimises ka Leningradi kaitsel 1941 ning
asendati sel korral Georgi Zhukoviga. See kõik ei takistanud küsitaval aga hiljem oma karjääris
jõudmast NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe kohale. Kes?
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31. Dalbergia ja jakaranda perekonna puud kasvavad Lõuna-Ameerikas. Neid on palju liike, aga nende
puitu tuntakse ühe nimega. Tegemist on lillaka varjundiga tumeda, kõva ja raske väärispuiduga, mida
kasutatakse muusikariistade, ehete, aga ka mööbli ja parketi valmistamiseks. Puitu on vanasti kutsutud
ka roosipuuks (das Rosenholz), aga botaaniliselt pole tal roosiga mingit pistmist. Puidu peamine
eksportija on Brasiilia, aga selle puidu väljavedu sealt on juba 1968. aastast keelatud, eksportida tohib
ainult valmistoodangut. Eestiski on saadaval selle puidu parkett, põhiliselt muidugi laminaat ja
imitatsioon. Ka laialt kasutatav Pinotex on müügil selle puidu toonis. Mis puit?

32. Sõja jalust Saksamaale põgenenud eestlaste suurimaks keskuseks Saksamaal kujunes Stuttgardi ja
Ulmi vahel asuv linn. Linnas elas parimatel päevadel vähemalt 15 000 eestlast. Seal tegutsesid eesti
koolid, rahvaülikool, teater, ilmusid ajalehed-ajakirjad. Eestlased ajasid seal ka äri. Mis linn?
Tänapäeval on selles Baden-Württenbergi liidumaa linnas 27 000 elanikku.
33. Küsime Vana-Kreeka Boiootia maakonna (Kesk-Kreekas, Atikast läänes) suurimat ja tähtsaimat
linnriiki. Lähedal asuva Ateena vana rivaalina võitles see linnriik Kreeka-Pärsia sõjas Plataia lahingus
479 eKr pärslaste poolel kreeka koalitsiooni vastu. Peloponnesose sõjas (431-404 eKr) oli küsitav
mõistagi võitjaks osutunud Sparta liitlane. Peagi hakkas aga see linnriik Spartaga ülemvõimu pärast
kreeka linnriikide seas konkureerima. 371 eKr peetud Leuctra lahingu tulemusena, kus võidukaid
vägesid juhtisid Epaminondas ja Pelopidas, oligi Sparta ülemvõim murtud. Pärast Epaminondase
surma lahingus 9 aastat hiljem küsitava linnriigi positsioon aga hakkas nõrgenema ning 338 eKr
saavutas Kreeka linnriikide üle võimu hoopis põhjapoolse naabri Makedoonia kuningas Philippos II.
Kolm aastat hiljem tõusis linnriik makedoonlaste vastu üles, ent ülestõus lämmatati ja linn purustati.
Kreeka pärimuse järgi rajas selle linna Kadmos ning mõnda aega oli linna kuningaks Oidipus. Mis
linnriik?
34. Ta on ameeriklanna (sündinud 1940), ametilt kirjandusprofessor ning mitmete luulekogude autor.
Ent kuulsaks sai ta pärast seda, kui ostis endale maja Toscana maakonda Itaaliasse ning kirjutas oma
elust raamat „Toscana päikese all“ (Under the Tuscan Sun). Bestseller püsis New York Timesi
menuraamatute nimekirjas üle kahe aasta. Nüüdseks on daam Itaalia-teemalisi raamatuid veelgi juurde
vorpinud (näit. „Bella Toscana“) ja ilmselt tuleb veelgi juurde. Kes on see Itaaliast vaimustunud
kirjadaam?
35. Kuuldav Saksa „tüdrukutepunt“ tegutses aastatel 1977 – 1984 ning kõrgajal kuulus sellesse kolm
liiget: Sandra Cretu, Jasmine Vetter ja Michaela Rose. Euroopas nad nii kuulsad ei olnudki, ent
tõeliselt menukad see-eest Jaapanis (seal müüdi nende plaate 6 miljonit) ning Nõukogude Liidus.
Grupp lagunes pärast seda, kui Sandra otsustas alustada soolokarjääri, ent paaril juhul on üritatud ka
comebacki. Mis ansambel?
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36. Millises menukas seriaalis (tehti aastatel 1974 – 1983 ning põhineb Laura Ingalls Wilderi
raamatutel) kehastasid peamisi tegelaskujusid järgmised näitlejad: Michael Landon, Karen Grassle,
Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert ning Lindsay ja Sidney Greenbush?
37. Terminiga, mille leiutas 1975 Benoit Mandelbrot, mõistetakse üldiselt kujundit, mida on võimalik
jagada osadeks, millest kõik on (vähemalt ligikaudselt) sarnased tervikuga. See on laialt levinud
looduses, olles omane lumehelvestele, pilvedele, puudele, sõnajalgadele, merikarpidele jne. Mis
termin?
38. .. on klassikaline salat, mille algupärane variant koosnes kuuest komponendist: lehtsalatist,
oliiviõlist, küüslaugust, Worchesteri kastmest, krutoonidest ja parmesanist. Väidetavalt leiutas antud
retsepti 1924. aastal itaalia kokk … Cardini oma restoranis Tijuanas, Mehhikos (teiste allikate järgi oli
autoriks hoopis tema lendurist vend Alex). Salatikastmele lisati maitseks ka veidi sidrunimahla ning
1925. aastast pärit memuaaride järgi ka muna. Tänapäeval on enamasti loobutud poolhüübinud muna
lisamisest (salmonella oht jms). Anšooviste lisamine on hilisem muudatus ja ei ole kohe kindlasti
kohustuslik - Worchesteri kaste annab ise kerge kalamaitse kastmele, kuigi see on tänapäeval
restoranides üsna levinud. Nagu ka kana jms. lisamine salatile. Mis salat?
39. 1983. a avaldas „Pravda“ 10-aastase ameerika koolitüdruku kirja Juri Andropovile. Tüdrukuke
muretses tõsiselt võimaliku tuumasõja puhkemise pärast. Andropov vastas tüdrukule ning kutsus
samal aastal ta koos perega NSVL-i külla. Mõlemad riigid rakendasid noore rahuaktivisti oma
propagandamasina teenistusse. Tüdruku vanemad kasutasid tema tuntust raha tegemiseks – ta esines
konverentsidel, intervjueeris presidendikandidaate jne. 1985. a augustis aga hukkus ta koos isaga
lennuõnnetuses. Kes oli see nooruke rahuaktivist?

40. Pildil olev mees on sündinud 1956. a ning on Tallinna 21. Kooli ja Eesti Maaülikooli vilistlane.
Tema erialaks on metsamajandus – töötas algul Hiiumaal metsavahina ning hiljem saare
peametsaülemana. Oli Riigimetsakeskuse asutamise juures ning mitu head aastat selle asutuse
peadirektor (hiljem ka arendusdirektor). Sel aastal nimetas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ta
Keskkonnaameti juhiks. Kes?
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41. See 1963.a Taanis Bredebros asutatud kingatootja on muutunud riigi üheks kindlaimaks
kaubamärgiks. Karl Toosbuy poolt asutatud firmal on tänaseks maailmas üle 3000 kaupluse
(sealhulgas ka Eestis) ning aasta jooksul läheb kaubaks üle 12 miljoni paari meeste- ja naistekingi.
Jalatsid on populaarsed oma mugavuse ja kvaliteedi poolest, kuid pole aga oma soolasevõitu hinna
tõttu kaugelt kõigile taskukohased. Mis nime kannab see bränd?
42. Jason Voorhees on üks tuntumaid oma žanri tegelaskujusid. Alates 1979. aastast on teda võimalik
vaadata olnud lausa 12 täispikas mängufilmis (tõsi küll, esimeses filmis tegutses tema ema Pamela Sue
ning poega mainiti vaid jutu sees). 13. veebruaril käesoleval aastal jõudis USA kinodesse tänapäevane
töötlus Jason Voorheesi töödest-tegemistest. Millise filmisarja kangelane on mr. Voorhees?
43. Pildil olev taim meenutab vägagi teelehte, ent pole seda mitte. Tegemist on hoopis väga levinud
veetaimega (Potamogeton natans), mis kasvab 0,5 – 1,5 meetri kõrguseks. Tegelikult jaguneb see taim
veel hulgaks alamliikideks, millest Eestis (kokku on meil leitud 18 liiki) on levinuim ujuv … Taim
on söögiks paljudele kalaliikidele, kinnituspaigaks konnakudele jne. Samas on taim ka nuhtluseks,
kuna põhjustab veekogude kinnikasvamist. Rahvasuu kutsub taime ka vähiein, konnakapsad,
kuduhein jne. Mis taim?

44. See sai endale nime kunagise Briti välisministri järgi. Esmakordselt pakuti see välja 1919. aastal,
ent seda ei aktsepteerinud ei Poola ega ka Nõukogude Venemaa. 1921. aastal sõlmitud Riia
rahulepingu kohaselt hakkas Poola-Vene piir paiknema sellest 200 km ida pool. 1945. a-st tähistab see
(muidugi väikeste muudatustega) Poola ja NSV Liidu vahelist riigipiiri. Sellest oli olemas ka variant B
– selle kohaselt oleks kuulunud Lvivi piirkond Poolale. Millest jutt?

45. Kuigi 2006. a olümpial veel kuldmedalit ta ei võitnud, on ta olnud viimaste aastate üks valitsejaid
kiiruisutamises. Lisaks mitmetele Euroopa ja maailmameistritiitlitele kuuluvad ta nimele veel 5000 m
ja 10 000 m maailmarekordid (samuti mitteametlik maailmarekord 3000 m distantsil). Kes?
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46. 6. saj. eKr tekkis Kampaaniasse sadamalinn Puteoli, hilisem Itaalia linn Pozzuoli, täna Napoli
äärelinn. Sealkandis hakati juba paar tuhat aastat tagasi kaevandama kohalikke settekivimeid
putsolaane ja valmistama midagi väga vajalikku. Mida tehti putsolaanist?
47. Harry Liivrand kirjutas Eesti Ekspressis: ta näeb välja nagu blond Miss Worldi finalist ja maalib
nagu vindunud akadeemik. Sünd. 1979, õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Miami Rahvusvahelises
Kunstikolledžis, lõpetanud 2003 MA kraadiga New Yorgi kunstiakadeemia. Kes?

48. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC on suhteliselt stabiilse liikmeskonnaga. Alates selle
organisatsiooni loomisest 1960. a-te algul on sealt lahkunud siiski kolm riiki. 1992. aastal astus
ühendusest välja Ecuador (taasühines seltskonnaga 2007.a) ja 1994. a Gabon. Viimane pereheitmine
leidis aset eelmisel aastal, mil ühendusest lahkus riik, mis ei suutnud OPEC-i peamist nõudmist: toota
rohkem, kui ise ära kulutatakse. Tegemist oli ühtlasi ainsa oma regiooni esindajaga. Mis riigiga tegu?
49. Need Ameerikas elavad linnud on üsna arvukad – 30 erinevat liiki. Keskmist kasvu (20 – 30 cm
pikkused) linnud on tuntud eelkõige oma lauluhääle poolest. Eriti populaarseks on saanud USA
lõunaosas elav liik Mimus polyglottos (northern mockingbird), keda fännatakse tema
imiteerimisoskuse tõttu. Kuna linnud on suguluses rästastega, pole juhuslik, et eesti keelde tõlgituna
hakkas üks kuulus romaan kandma nime „Tappa laulurästast“ (originaalis „To Kill a Mockingbird“).
Mis linnud?
50. Mathangi "Maya" Arulpragasam on ilmselt kuulsaim tamili rahvusest popartist. Kuigi Sri Lankalt
pärit, elab noor naine juba aastaid Inglismaal (tema isa on seotud Tamili Tiigritega ja seetõttu nimetab
ta end poliitiliseks põgenikuks). Tänaseks on ta välja andnud kaks stuudioplaati, mis kannava tema
vanemate nimesid: „Arular“ (2005) ja „Kala“ (2007). Lisaks kuulajate kiitusele on ta tunnustust
saanud ka kriitikute poolt. Kes? Oma esinejanime on ta tuletanud on oma nimest, kuid sarnase nimega
esinejaid-ansambleid on maailmas teisigi ning ka Eestimaal kõnnib seda nime kandvaid tütarlapsi
ringi.
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51. Ajalooliselt tähendas see nimetus Rooma magistraate, kelle ülesannete hulka käis korrakaitse (siit
ka üks võimalikke tõlkeid: “see, kes esitab küsimusi”) ja finantsküsimuste haldamine. Algselt määrati
nad konsulite poolt, kuid hiljem muutusid valitavateks. Tänapäeval on ta jäänud kasutusse politseilise
auastmena Rumeenias ja Itaalias ning Euroopa Parlamendis on ametis kuus seda ametinimetust
kandvat isikut, kes tegelevad parlamendiliikmete administratiiv- ja finantsküsimustega. Mis nimetus?
52. Maria de Rohan-Montbazon (1600-1679) oli oma aja kauneimaid naisterahvaid. Oli õukonnas
soosingus, kuid kaotas selle kui tema poolt algatatud mängud viisid kuninganna raseduse katkemisega.
Peale seda oli segatud mitmetesse Prantsusmaa vastastesse intriigidesse Lotringi, Hispaania, Inglismaa
ja Flandriaga. Ta oli kaks korda abielus: 1617 abiellus ta ühe kõrgema Prantsuse väejuhi, Luynes'
hertsogi Charles d'Albret-ga. Kui too 1621 suri, sai peagi ta uueks meheks Claude de Lorraine'ga ning
meile ongi ta tuntum sellest abielust pärit nimega, mida küsimegi. ”Kolme musketäri” fännidele on
daam vägagi tuntud, sest seal oli ta Aramise armuke. Lisaks oli tal üheöösuhe Athosega, mille
tulemuseks oli poeg.

53. See aine on kahe akaatsialiigi küljest saadav kummivaik. Peamiselt kasvatatakse seda Aafrikas
(Nigeeria, Tšaad ja Sudaan toodavad 95 % sellest ainest) ja Aasias. Vanas - Egiptuseski tuntud ainet
kasutatakse peamiselt toiduainetööstuses (ainet tuntakse kui E 414) paksendajana või stabilisaatorina.
Kummi vesilahuseid on kasutatud sideainena vesivärvides ja guaššides ning paberi ja kartongi korral
kasutatakse seda liimina. Seda kummi kasutatakse ka ümbrikutel ja markidel. Kasutusvaldkondi on
(ja on olnud) mujalgi - ilutulestiku rakettidest lõpetades fotograafiaga. Kuidas ainet nimetatakse?
54. Sellel Zaporožetsi agregaatidel baseeruval autol oli rahvasuus palju nimesid, „seanina“, „puutäi“ jt.
Levinuim oli kindlasti „raudpull“, sest oli kolhooside- sovhooside kunstseemendajate levinuim
ametiauto. Millises linnas neid valmistati? Üks Eesti jalgpallur on selle linna klubis vutti tagunud.

55. See jõgi algab Veisjärvest ja suubub Võrtsjärve. Tema pikkus on 94 km, millest osa keskjooksust
kulgeb Läti territooriumil ja seal on ta Omuli jõgi. Langus on 63 m, seetõttu on jõel olnud 12
vesiveskit, praegu 6 paisu. Läbib Tõrva linna. Mis jõgi?
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56. Perekonnanimi Olander on mälumängijaile mitut pidi tuttav: Aare on kolleeg, Maaren
rahvusvahelise tuntusega jalgpallikohtunik. Millega on ajalukku läinud Harjumaa mehed Peeter (s.
1831) ja Otto (s. 1836) Olander?
57. Suurbritannia 2008.a. parimaks sportlaseks ei valitud mitte Lewis Hamiltoni, vaid Pekingi OM-il
kolme kuldmedali võitja. Kes? Mis spordialal?
58. Ladina keeles tähendab see sõna „mahlast“. Tänapäeval tähistatakse nimetusega taimi, kelle
paksudes lehtedes või vartes olev veesäilituskude võimaldab neil kasvada ariidsetes piirkondades,
näiteks kõrbetes. Tüüpilised taolised taimed on kaktused ja aaloed, kes vett säilitavad vastavalt varres
ja lehtedes. Kuidas on selliste taimede nimetus?
59. Sergei Nakariakov sündis 1977. aastal. Oli nooruses „wunderkind“, nüüd kutsutakse teda „…
Paganini“ või „ … Caruso“, muusikamaailma esimese suurusjärgu täht, esinenud ka Eestis. Punktiirile
kõlbab ühe muusikainstrumendi nimi, mille virtuoosse mänguga mees oma kuulajaid hullutab.
Nimetage see!

60. Näete pildil Annie nimelist auhinda. Tegemist on filmiauhinnaga, mida jaotatakse iga-aastaselt
juba alates 1972.aastast. Millistele filmidele seda antakse?
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61. Johann Reuchlin (1455 – 1522) oli tuntud saksa kirjamees ja humanist. Vähem on tuntud fakt, et
mees oli ühe 16. sajandi tuntuma sakslase (1497-1560) vanaonu. Tema ettepaneku alusel vahetas too
oma perekonnanime Schwarzerd kreekakeelse versiooni vastu. Kelle vanaonu oli Reuchlin? Vanaonu
vasakul, küsitav parempoolsel pildil.

62. 1967.a. purjetas Francis Chichester üksinda ümber maailma, tehes vaid ühe vahepeatuse
Austraalias. Samal aastal pani Sunday Times välja kuldse gloobuse esimesele inimesele, kes purjetab
ümber maailma ilma ühegi vahepeatuseta, möödudes Hea Lootuse, Leeuwini ja Hoorni neemest lõuna
poolt. 1968.a. juunis anti start, osalesid 6 britti, 2 prantslast ja 1 itaallane. 22. aprillil 1969.a. (313
päeva möödudes) finišeerus Falmouthis esimene ja ainuke 9-st alustanust. Kes?
63. Me ei küsi joonistatud ansamblit (bänd pildil on mõistagi Metsatöll), vaid söejoonistuse autorit.
Kes?

64. Pariis-Dakar ralli algpunktiks ei ole alati olnud Pariis ja lõpp-punktiks Dakar ning korra on
sõidetud Pariisist Dakari ja tagasi. Seoses terrorismiohuga jäi ralli 2008 ära ja kardeti selle lõppemist,
kuid 2009 peeti Dakari ralli taas, ning algus-ja lõpppunktiks oli üks varem ralliga mitteseotud pealinn.
Milline?
65. Eesti Teaduste Akadeemial on 60 liiget ja 19 välisliiget, nende hulgas ka Zürichi ülikooli
emeriitprofessor Richard Ernst, ainuke Nobeli preemia laureaat Eesti TA-s. Mis alal sai ta 1991.a.
Nobeli preemia?
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66. Millist (sageli terroristlike hulka liigitatud) rühmitust tuntakse ka kui PKK, KADEK, Kongra-Gel
või KGK? Rühmituse asutaja ootab juba 1999. aastast endale määratud surmanuhtluse täideviimist.
67. 1972.a lõhati USA-s Minoru Yamasaki projekteeritud ning 1957-64 ehitatud suurelamute
kompleksi mõned hooned, kuna need olid muutunud vandalismi, kuritegevuse ja narkarite pesaks.
Seda sündmust iseloomustasid postmodernistlikud arhitektuurispetsialistid kui modernistliku
arhitektuuri lõppu. Kus selline sündmus toimus? Alumisel pildil vihje tänapäevase linnavaate näol.

68. Milline tuntud kirjamees on hiljem märkinud: "Berliinis tegin ka oma terve eluaja kohta kõige
rasvasema rumaluse ära: heitsin ühel nõrkusetujul naisega abielusse, kes minu iseloomule võhivõõras
oli ja kes mu elu seitsmeks aastaks niisama ära mürgitas, nagu mina tema oma." Mees oli rumalust
tehes 25-aastane ning tema väljavalituks oli 21-aastane Antonie (Toni) Gronau. Ametlikult kestis
kooselu küll ainult ühe aasta, sest mees lasi lõpuks naise juurest jalga. Kes?
69. Selle aasta algul tuli Tallinna linnavalitsusest suur rõõmusõnum, et Edgar Savisaarest on saanud
Tallinna kõige pikemalt juhtinud linnapea. Hiljem oldi sunnitud end korrigeerima, kuna selgus, et
esimene saab ta olla ainult taasiseseisvumisaega arvestades. Olgu selle pikkusega kuidas on, aga
saginas mainiti ära ka fakt kõige lühemat aega Tallinna linnapea ametit pidanud isiku kohta. Kes on
see rekordiomanik – oli linnapeaks ainult 14 päeva (1996.a)?

70. Kes räägib?
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71. 1975.aastal sai ta (sünd. 1922) koos ameeriklaste James Rainwateri ja Ben Mottelsoniga Nobeli
füüsikapreemia tuumafüüsikaalaste teoreetiliste uuringute eest. Sisuliselt on mees jätkanud tööd, mis
tema isal jäi lõpetamata. 1962-1970 juhtis ta kusjuures oma isa nime kandvat instituuti. Isa on teaduse
seisukohast muidugi oluliselt vingem mees. Kes?
72. Genfi järve ääres asuvas ca 20000 elanikuga Montreux linnakeses on lühemat või pikemat aega
elanud paljud kuulsused, nt. Bill Gates, Freddie Mercury, Igor Stravinsky. Ühele aastaid seal elanud
(ja 1977.a. surnud) maailmakirjanduse suurkujule on püstitatud ausammas. Kellele?

73. Sedasorti tsiklite kohta öeldakse mitte lihtsalt mootorratas, vaid nende jaoks on kasutusel eraldi
termin. Milline?

74. Kui Euroopa parima jalgpalluri valimisel kaotati aastal 1995 piirang esindatavate riikide kohta, siis
läks kohe esimesel korral võit Euroopast välja. Nüüdseks oma karjääri lõpetanud mängija valiti tol
aastal ka FIFA Maailma aasta parimaks mängijaks, kuid ta on selle auhinna laureaatide seas senini
ainuke, kes pole pääsenud MM-finaalturniirile. Pärast sportlaskarjääri lõppu üritas mees oma
kodumaal ka poliitikukarjääri. Kes?
75. Milline pealkiri ühendab itaallase Roberto Saviano poolt kirjutatud kõmulist menuromaani (mees
elab tapmisähvarduste tõttu politsei poolt antud turvakorteris) ning tema kaasmaalase Matteo Garrone
poolt romaani ainetel tehtud filmi (saanud muuhulgas ka Euroopa parima filmi tiitli)? Nimi on tuttav
mujaltki.
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76. Kuigi nad said üksteiselt mõõtu võtta esimest korda alles aastal 2000, oli küsitav mootorrattur juba
üheksakümnendate lõpust saadik Valentino Rossi põhivaenlaseks (küsimus nagu ikka: kes on
tegelikult “Liivimaa parim ratsutaja”), nii et vahepeal oli ta nimi viimase koduleheküljel asendatud
“XXX XXXXXX”-ga. Väidetavalt olevat meedia vastuolusid üle paisutanud, kuid 2001 kasutas Rossi
juhust, et peale konkurendist Suzukas möödumist talle võistluse käigus keskmist näppu näidata ning
Barcelonas tekkis nende vahel enne autasustamistseremooniat käsikähmlus. Kuigi üks-ühele võrdluses
osutus edukamaks Rossi, ei olnud ka teine päris “s**a pealt riisutud” – tema kontos on neli
järjestikust maailmameistritiitlit 250 cc klassis (1994-1997) ja peale seda võimsamates sarjades tuli ta
kaheksal aastal järjest MM-arvestuses kohtadele teisest viiendani. Kes?

77. See jõgi on 925 km pikk, saab alguse Prantsusmaalt ning voolab läbi Belgia ja Hollandi
Põhjamerre. Suurematest linnadest asuvad jõe ääres näiteks Namur ja Liege. 9. sajandist kuni Vestfaali
rahuni 1648 oli see jõgi Püha Rooma Keisririigi läänepiiriks. Valloonia osa, mida küsitav jõgi läbib,
oli Euroopa esimene täielikult industrialiseerunud piirkond. Praeguseks on küll kunagi Belgiale palju
rikkust toonud rasketööstus alla käinud ning ka jõeäärsetes kunagi jõukates Valloonia linnades valitseb
tööpuudus ning sõltuvus nüüdseks rikkamast Flandriast. Nimetage jõgi (sobivad nii
hollandi/saksakeelne kui prantsuskeelne nimevariant).
78. Filmis „Marukoerad“ („Reservoir Dogs“) ei hakatud röövi teostama palgatud röövlite
kodanikunimedega vaeva nägema ning kõik nad ristiti värvide järgi. Kokku oli neid kuus: Mr. Blue,
Mr. Blonde, Mr. Orange, Mr. White, Mr. Brown ja Mr. … Kes oli kuues „värv“? Filmis kehastas
teda näitleja Steve Buscemi ja temal oli ainsana oma nime üle virisemist.
79. „Rein Etsi klassika“: kui ruudu ümbermõõtu vähendatakse 20 % võrra, siis mitme protsendi võrra
väheneb ruudu pindala?
80. Kuulete Eesti koorilaulu klassikasse kuuluvat laulu „Kuu“ Revalia meeskoori esituses. Kes on
helilooja?
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Vastused (RE – Rein Ets, AO – Arko Olesk, LN – Lauri Naber, VK – Vallo Kask, TN – Tiit Naarits)
1. Javier Pérez de Cuéllar de la Guerra. ÜRO peasekretär 1982-91. (TN)
2. „Bohemian Rhapsody“ (LN+TN)
3. Bokserite ülestõus (TN)
4. Unter den Linden (Berliini peatänav) (TN)
5. Balti apell (TN)
6. Pieta (VK)
7. Jamaica (AO)
8. Membraan (VK)
9. Nabucco (TN)
10. Mõõgavendade ordu ordumeistrid (AO)
11. Wend (TN)
12. Pragmatism (VK)
13. Tarzan (lord Greystoke) (LN)
14. Lindsay Vonn (Kildow) (TN)
15. Külalised (TN)
16. Käesurumine (TN)
17. Pedagoogiumid (TN)
18. Itaalia (VK)
19. Ian Fleming (tegemist on uue James Bondi romaaniga) (TN)
20. Düsenteeria (LN)
21. Rainer Werner Fassbinder (TN)
22. Stig (TN)
23. Kavilda vald (RE)
24. Theodosius Suur (TN)
25. New Orleansi (mainitud on Mardi Gras pidustusi) (TN)
26. Peapööritus (RE)
27. Richard Dawkins (AO)
28. Nutria (TN)
29. Brunei (TN)
30. Kliment Vorošilov (VK)
31. Palisander (RE+TN)
32. Geislingen (TN)
33. Teeba (VK)
34. Frances Mayes (TN)
35. Arabesque (TN)
36. „Väike maja preerias“ („Little House on the Prairie“) (TN)
37. Fraktal (LN)
38. Caesari salat (TN)
39. Samantha Smith (TN)
40. Andres Onemar (TN)
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41. ECCO (TN)
42. „Reede 13.“ („Friday the 13th“) (TN)
43. Penikeel (RE + TN)
44. Curzoni liin (TN)
45. Sven Kramer (TN)
46. Tsementi (RE)
47. Nelly Drell (RE)
48. Indoneesia (TN)
49. Pilalinnud (TN)
50. M.I.A. (TN)
51. Kvestor (LN)
52. Hertsoginna de Chevreuse (LN)
53. Kummiaraabik (TN)
54. Lutsk (Volõõnia pealinn) (RE)
55. Õhne jõgi (RE)
56. Mahtra sõja ninamehed, Peeter sai 1000 hoopi kadalippu + 20 aastat sunnitööd, Otto 600 hoopi +
5 aastat sunnitööd. (RE)
57. Chris Hoy – trekijalgrattur (RE)
58. Sukulendid ehk lihaktaimed (TN)
59. Trompet (RE+TN)
60. Animafilmid (TN)
61. Philipp Melancthon (TN)
62. Robin Knox-Johnston (RE)
63. Jüri Arrak (pildil on Metsatöll) (TN)
64. Buenos Aires (LN)
65. Keemia (RE)
66. Kurdistani Töölispartei (TN)
67. Saint Louis (TN)
68. Eduard Vilde (TN)
69. Priit Vilba (TN)
70. Rein Raud (TN + RE)
71. Aage Niels Bohr (TN)
72. Vladimir Nabokov (RE)
73. Chopper (TN)
74. Libeerlane George Weah (LN)
75. „Gomorra“ (TN)
76. Max Biaggi (LN)
77. Maas/Meuse (VK)
78. Mr. Pink (TN)
79. 36 % (RE)
80. Tuudur Vettik (RE)

