SEENIORIDE MÄLUMÄNGU VASTUSED 23.11.19
1.

Püha Markuse lõvi, Veneetsia.

2.

Sõjafotograaf/rindefotograaf (üldisem vastus – fotograaf, 1p); Ivar Heinmaa on tuntud Eesti
rinde(sõja)fotograaf, kes on juba veerand sajandit töötanud soomlaste YLE heaks.
Jan Timman.
Kuuauto ehk kuukulgur ehk kuubagi (Moon buggies); inglise k-s Lunar Roving Vehicle, mis
kuulus Apollo-programmi; 31.juulil 1971 sõitsid James Irwin ja David Scott sellega Kuu pinnal
läbides 3 tunni ja 2 minutiga 27,8km; kokku ehitati neli kuuautot, millest kolm jõudsid Kuu
pinnale ja on seal tänini; neljas tehti varuosadeks.
Regimantas Adomaitis.
Wolfgang Amadeus Mozart, „Don Giovanni“.
Purjetamises; pronksmedal paadil "Tutti V" 6-meetrite paatide klassis; meeskonna juhiks oli
endine Judenitši armee ohvitser Nikolai Vekšin (1887 Haapsalu – 1951 Norilsk) ning peale
vendade Faehlmannide olid paadis veel ka William von Viren ja Eberhard Vogdt.
Kurgirohi (küsimuse tekstis oli vihje kurgi lõhnale ja maitsele).
Telliti elektritoole ja vürstid kasutasid neid oma troonina, istudes uhkelt nende peal.
Andrei Sahharov.
Zarah Leander.
Hinajana, Mahajana.
Purtse Pruulikoda (mõne õllesordi nimedes on viited Ida-Virumaale).
Antoine de Saint-Exupéry.
Tegemist oli bordelliga ehk pordumajaga; seoses sadamaga oli neid ainuüksi Kalamaja
piirkonnas kõigi tollase 17-ne kõrtsi juures; looduse töökojad olid need asutused seetõttu, et
nad andsid praktilist õppust kogenematutele noorukitele.
Willie Nelson.
Erik Sorga (s.1999) juhtis sel hetkel riikide meistrisarjade väravaküttide arvestuses jalgpallis;
enamus maid alles alustas tiitliturniiriga (sel hetkel 1.Sorga 25x1,0=25; 2.Robert
Lewandowski Müncheni Bayern 9x2,0=18); tänaseks on Eesti meistrivõistlused lõppenud ja
Sorga poolt löödud väravate arvuks jäi 31, millega edestas järgmisi: Jatta`d Paidest, Kaimar
Saagi Viljandist, Nikita Andrejevit Levadiast ja McWoodsi Narvast 18-ne väravaga.
Nikita Hruštšov, kes oli aastatel 1935-38 Moskva linna ja oblasti parteikomitee 1.sekretär
(Lenini ordeni pälvis veel 1944, 48, 54, 57, 61, 64); 1931 alustati Moskva metroo rajamisega
pärast tollase Moskva linnakomitee 1.sekretäri Kaganovitši sütitavat kõnet; üks metroojaam
on kandnud ka Kaganovitši nime aga 7-t Lenini ordenit tal pole.
Texas (El Paso) ja Chihuahua (Ciudad Juarez); teksaspüksid ja koeratõug.
Kenneth ja Barbara ehk Ken ja Barbie; ema Ruth ja isa Elliot Handler`id olid sellenimeliste
maailmakuulsate nukkude autorid.
Ciudad Evita; ligi 70 000 el.
Priit Loog, Priit Võigemast.
Lili Ivanova.
Emotikoni asemele; emotikon on emotsioonide väljendamiseks kasutatav kirjavahemärkide
kombinatsioon, mis kujutab näoilmeid; tuleneb inglisekeelsest vabaühendist emoticon, mis
tuleneb omakorda sõnadest emotsioon (emotion) ja ikoon (icon) ning tähendab emotsiooni
edastatavat ikooni.
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25. Ariane (printsess Ariadne prantsusepärase nime järgi).
26. Läti hümn (Dievs, svētī Latviju!).
27. Peatäid (kilokaupa muuseas ei müüdud).
28. Šnautser.
29. Prahas.

30. Taskuvaras; Bressoni film "Pickpocket", peaosades prantsuse-uruguai näitleja Martin LaSalle
(s.1935); Linus Caldwell oli taskuvargast tegelaskuju kolmes filmis – "Oceani 11 – kõrged
panused", "Oceani kaksteist" ja "Oceani kolmteist".
31. Prantsuse (sõna soust võiks vihjeks olla).
32. Raffael.
33. Mäger (Meles meles); võro murdes on mäger tänini kähr; muuseas mäger osales ka eesti
rahvuslooma valimisel (et on visa ja töökas nagu üks õige eestlane peaks olema) kuigi paljud
pidasid seda kehvaks naljaks.
34. Liechtensteini Vürstiriik, valitseb Liechtensteini dünastia – 1699 ostis Liechtensteini vürst
Adam Andreas Hohenemsi krahviperekonnalt ära Schellenbergi ja 1712 Vaduzi; esimene
Liechtensteini vürst oli aga Karl von Liechtenstein, kes 1608 tõsteti päritavasse
vürstiseisusesse ning temast sai esimene Liechtensteini vürst Karl I.
35. Barack Obama.
36. Jefferson Airplane.
37. Müüsid (eesti) võid.
38. Šampanja (kunagine Champagne-Ardenne, praegune Grand Est regiooni osa).
39. Georg Büchner (Georg-Büchner-Preis).
40. Slantsõ; venelased nimetavad plätusid "сланцы"; linna vapilt on näha, et tegemist on
kaevanduslinnaga.
41. Pilet rongile saatjale, kes pääses tänu sellele perroonile.
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Warren Buffet (89) ja Charles Munger (95).
(Harilik) kanarbik (Calluna vulgaris).
Gliwice (Gleiwitz).
12 tooli, Mark Zahharovi film, näitlejad Andrei Mironov ja Ljubov Polištšuk.
Edvard Grieg (Solveigi laul).
Kaelkirjak ehk giraffe; keskajal samastati see loom kamelopard`iga ehk kaameli ja leopardi
ristsugutisena.
Venemaa (see viletsam) ja Georgia (see edukam).
Karl Ernst Claus, ruteenium (Ru).
Kõrvits; poeg Tõnu ja isa Tõnis, kelle isa Harri oli samuti helilooja.
Reanimobiil, raskes seisundis haige taaselustamise seadmetega auto; ersa keelest üle võetud
sõna on velmama – taaselustama, (med) reanimeerima; velme – taaselustamine .

52. Et tühjendada pärasoolt.
53. "ABC mõrvad" (mõrvad tähestiku järgi); Alice Ascher mõrvatakse Andoveris, Elizabeth "Betty"
Barnard Bexhillis, sir Carmichael Clarke omas kodus Churstonis; küsimuses esitatud linnade
esitäheb klapivad samuti tähestikuga.
54. Peeter Perens.
55. Kesk-Aafrika Vabariik.
56. Evald Vain.
57. 31; 2005-st ajakohastati ettevõtte logo nii, et poolest B-tähest moodustus 3 ja poolest Rtähest 1; ettevõtte oli juba ammu tuntud loosungi "31 maitset" poolest, mille mõtte kohaselt
võiks kliendil olla ühe kuu jooksul võimalus iga päev valida endale uue maitsega jäätis; alates
1945-st ehk ettevõtte loomisest on tutvustatud enam kui 1000 maitset.
58. Renault Kadjar (Qajari dünastia).
59. Jenka tants, mida soomlased nimetavad letkajenkka ja mis omakorda tuleneb sõnast
jenkkakahvat, mille otsetõlge ongi "armastuse käepidemed".
60. Marie Osmond (pereansambel The Osmonds).
Küsimused: Alar Heinaste, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Lauri Tammerand.

