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Eesti kultuuriselt-
side ühenduse tra-
ditsiooniline kevadpi-
du toimus Narva linnu-
se põhjaõues, kus lau-
päeval valitsenud kuu-
muses nautisid kire-
vat eeskava nii taidle-
jad kui pealtvaatajad.

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee 

Vanemuise seltsi liige Illi-
Maret Uuk ütles, et kevad-
peod toimuvad igal aastal eri 
kohas. "Seekord tahtsime 
just ida poole tulla ja Narvas 
oma seltside tegevust tutvus-
tada. Samal ajal pakkus mei-
le suurt huvi, mida Narvas 
tehakse. Pidu kukkus kenas-
ti välja ja oli just miljöö poo-
lest huvitav."

Kirju programm
Uuk lisas, et taidlejaid oli 

170 ringis, aga pealtvaatajaid 
oleks võinud rohkem olla.

"Narva ürituse programm 
oli väga kirju ja ilus. Kahju 
ainult, et reklaami jäi na-
piks ja pealtvaatajaid oli vä-
he," tõdes Eesti kultuuriselt-
side ühenduse tegevjuht Lii-
na Miks.

Samas toimub suvistel nä-
dalavahetustel korraga pal-
ju ja üritustel on raske oma-
vahel konkureerida, lisas ta. 
"Kuna ilm oli ka nii kuum, is-
tus ilmselt enamik linnarah-
vast üldse oma kapsamaa-
del." 

Samas esinejad kuumu-
se tõttu hinnaalandust ei tei-
nud ja eeskava toimus täies 
mahus ning uhketes kostüü-
mides. 

"Kindluse hoovil liikus rin-

gi Rootsi-aegse linnakodani-
ku riietuses daame ja kaup-
mehi. Õuel sai uudistada se-
pa tegemisi ning hansaaeg-
seid käsitöömeistreid. Narva 
muuseumis toimusid samal 
ajal Vadja päevad, mistõt-
tu oli võimalus lisada prog-
rammi ka Leningradi oblas-
tist pärit vadjalaste seltsi vä-
ga värvikad esinejad. Lisaks 
valmistasid vadjalased kind-
luse õuel rahvustoite ja või-
malik oli soetada vadja keele 
aabits," kirjeldas Miks. 

Heal tasemel koht 
Narva linnus ja ka linn ise 

on külastuse sihtkohana te-
ma hinnangul igati heal ta-
semel. "Narvas on palju ro-
helust ja linna heakord jättis 
mulle üle keskmise hea mul-
je. Eriti suur on kontrast, kui 
tulla Venemaa poolt. Ja Nar-

va muuseumiga on kõvasti 
vaeva nähtud. Kahju, et Nar-
vat koos Ivangorodiga turus-
tada ei saa. See tooks lisarah-
vast kindlasti mõlemale poo-
le," arvas Miks.

Seekordse peo valmista-
sid ette ja viisid läbi Narva 
eesti selts ja Narva-Jõesuu 
eestlaste selts Kalju.

Kohalike eesti ja mitte-
eesti kultuuriühenduste kõr-
val sai näha külalisi lähemalt 
ja kaugemalt. Näiteks Vane-
muise seltsi näitetrupp esi-
tas lühinäidendi "Õrn ööbik" 
ja Juhan Kunderi selts polii-
tilise poeemi "Petja ja hunt". 

Narva-Jõesuu eestlas-
te seltsi juhatuse liige Tiiu 
Toom ütles, et oli kevadpeol 
ametis päevajuhina ega saa-
nud ise pidu nautida, aga teis-
te seltside muljed olid valda-
valt positiivsed. 

AJA LEHT

400 KOOLINOORT 
SÕJALISTEL ÕPPUSTEL

Täna asub Narwas ümmargu-
selt 400 gümnaasiumi, kesk- ja 
kutsekooli meesõpilast riigikait-
se õppustele, mis kestawad 10 
päewa.

Õppuste ajal õpilased elawad 
oma kortereis ja määratud ajaks 
kogunewad õppuste teostamise 
kohtadele. Õppused kestawad 
normaalselt 6 tundi päewas 
ühetunnilise lõunawaheajaga, 
mis kasutatakse sooja eine and-
miseks õpilastele riigi poolt. 

Õppused on praktilise iseloo-
muga ja peamisteks õppeala-
deks on laskeasjandus, lahingu-
line wäljaõpe, riwi, sõjatopograa-
fia, wahiteenistus ja ekskursioo-
nid. 

Laskealal suursündmuseks on 
klassikatsed, mis wiiakse läbi 
Eesti Laskurliidu wõitlus- ja 
klassikaliste määruste järgi wäi-
kekaliibriliste püssidega. (Põhja 
Kodu, 23. mai 1938) 

NARVA VICTORIA BASTIONI 
ASUTI TAASTAMA

Narvas alustati laguneva kind-
lustusehitise, Victoria bastioni 
rekonstrueerimistööd. 

Ehitustööde raames restau-
reeritakse, kindlustatakse ning 
konserveeritakse Victoria bas-
tion ja kurtiinid. Kunagisse püs-
sirohukeldrisse ehitatakse kü-
lastuskeskus. Ehitustööde käi-
gus heakorrastatakse ka bastio-
ni lähiterritoorium, rajatakse vä-
lisvalgustus ja paigaldatakse 
väikevormid. 

Kurtiinis paiknevast külastus-
keskusest peaks saama omaet-
te kunstiteos, kuna selle disain 
ja kujundus tuleb Tallinna disai-
nibüroolt Laika, Belka & Strelka.

Omamoodi interaktiivne välja-
panek tuleb ka bastioni sise-
musse. Osa ruume lubasid pro-
jekteerijad jätta nahkhiirtele tal-
vitumiseks − see on loodus-
kaitsjate nõudmine. (Põhjaran-
nik, 25. mai 2013) 

Kultuuriseltside pidu oli avatud ka neljajalgsetele.
MATTI KÄMÄRÄ 

Kultuuriseltside kevadpidu peeti 
tänavu Narvas

Miks ei ole lindudel hambaid? 
Kas sellepärast, et ilma ham-
maste raskuseta on kergem 
õhus püsida? Või sellepärast, 
et hambutu nokaga on parem 
tõuke süüa? Ei ja veel kord ei, 
ütlevad Saksamaa teadlased.

Tzu-Ruei Yang ja Martin 
Sander Bonni ülikoolist väida-
vad väljaandes Biology Let-
ters, et hammaste puudumine 
võimaldab lindudel kiiremini 
mune haududa.

Tuleb välja, et lindude iid-
sed esivanemad dinosaurused 
haudusid tavaliselt mune mitu 
kuud, tänapäeva lindudel aga 
kulub selleks vaid mõni päev 
kuni mõni nädal. Seda peami-
selt tänu sellele, arvavad Yang 
ja Sander, et linnuloode ei ku-
luta hammaste kasvatamise 
peale üldse aega.

Saurusemunade uuringuist 
on selgunud, et just hammaste 
kasvatamine võis võtta tervelt 
60 protsenti haudeajast. Kuid 
haudeaeg on lootele üsna oht-

lik aeg, sest kiskjatele on muna 
eriti kerge saak. Nii järeldavad-
ki Yang ja Sander, et hambad on-
gi lindudel kadunud selleks, et 
haudeaeg oleks lühem.

Varem on lindude hambutu-
se seletuseks pakutud, et ker-
gema nokaga on parem lennata 
või et sileda nokaga on parem 
linnutoitu süüa. Kuid neile se-
letustele saab vastu väita, et ka 
dinosauruste seas esines ham-
butuid, nokaga liike ja seda ka 
lennuvõimetute ja lihatoidulis-
te sauruste seas.

Seega tundub pigem, et pea-
mine kasu hammaste kadumi-
sest on ikka haudeaja lühenemi-
ne ja et kui evolutsioon on mõ-
nikord sellise lahenduseni jõud-
nud, siis ei ole olendi liikumis-
viis või toitumistava asjasse vä-
ga puutunud.

Kuid miks on näiteks ham-
butu suuga kilpkonnadel haude-
aeg ikkagi suhteliselt pikk, selle-
le Yangi ja Sanderi teooria vas-
tust ei anna. (Novaator)

Bonni ülikooli teadlased on seisukohal, et hammaste puudumine 
võimaldab lindudel kiiremini mune haududa. Err.ee 

Miks lindudel hambaid 
ei ole?

Igapäevane muna söömine vä-
hendab südamehaiguste ja in-
suldiriski, leidis poole miljoni 
inimesega tehtud Hiina uu-
ring.

Eksperdid rõhutavad, et 
igasugune muna tarbimine 
peaks olema tervisliku elustii-
li osa, et sellest täit kasu saa-
da. Hirm, et liiga palju mune 
võib kahjulik olla, on aga alu-
setu, vahendab BBC.

Hiinas tehtud uuring te-
gi kindlaks, et kuni üks mu-
na päevas ei tõsta südame- ja 
veresoonkonnahaiguste riski 
ning pigem on see tervisele ka-
sulik. Ajakirjas Heart avalda-
tud uuring leidis, et iga päev 
muna tarbinud inimeste sure-
mus südame- ja veresoonkon-
nahaigustesse oli 18 protsenti 
väiksem ning suremine insulti 
28 protsenti väiksem kui neil, 
kes muna ei tarbinud.

Aastatel 2004-2008 vastas 
üle poole miljoni 30-79aastase 
hiinlase internetiküsimustike-
le, kus nad andsid infot muna-

tarbimise kohta. Osalejate tervi-
seandmeid jälgiti hiljem regist-
ritest ning leiti, milliseid haigu-
si nad olid põdenud või milles-
se surnud.

Enamik arste julgustab ini-
mesi muna sööma, sest see on 
üks toitaineterikkamaid toite, 
mis looduslikult esineb. Muna 
sisaldab palju valku, A-, D-, B- 
ja B12-vitamiini, luteiini ja zeak-
santiini, mis kaitsevad vanas eas 
silmi.

Ainus oht, mis liigsel muna 
söömisel võib olla, on ühe toidu 
ületarbimine. Näiteks munast 
võib inimene saada liialt val-
ku, mida saame toidust ka mui-
du võrdlemisi palju. Pidev valgu 
üleküllus võib olla kurnav nee-
rudele. Kuigi munad sisaldavad 
natuke kolesterooli, on küllastu-
nud rasvade söömisel meie ve-
res sisalduvale kolesteroolile 
suurem mõju. Munas on rasva 
4,6 grammi ehk umbes teelusi-
katäis, kuid ainult neljandik sel-
lest on küllastunud rasv. (Posti-
mees.ee)

Üks muna päevas hoiab 
südame tervena

Varem kardeti 
munast saada-
vat kolesterooli, 
kuid selle osa-
kaal on tegeli-
kult tähtsusetu.
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