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SÕNUMID – JUUNI 2007
HILJUTI TOIMUNUST 
3. märtsil toimus MESi korraldusel kontsert, kus 
esinesid kaks meistermuusikut Eestist – Urmas Vulp 
viiulil ja Heiki Mätlik kitarril. Mõlemad on tuntud nii 
Eestis, kui ka mujal Euroopas ja teistes riikides. Nad 
olid Põhja-Ameerika ringreisil ja peatusid ka 
Montrealis. Kontsert peeti McGilli ülikooli Redpath 
kontsertsaalis. Kuulajaid oli kogunenud üle 
sajakolmekümne. Kontserdile järgnes väike vastuvõtt 
kunstnikele ja publikule – ‘veini-juustu’ lauaga. Selle 
ürituse peasponsoriks oli Eesti aukonsul Quebec’is, 
Mâitre Maurice Forget. Peakorraldajale, hr. Karl J. 
Raudsepale peab ütlema, hästi tehtud!  

Ka juba teine, järjekordne vana-aastaõhtu pidu läks 
edukalt korda. Peost võttis osa umbes 75 inimest, 
nende hulgas ka mitmed Ottawast ja mujalt. Toiduks 
oli külm laud, mille juurde kuulus ‘cash bar’ ja 
muusika eest hoolitses ‘Vintage Wine’. Saal oli ilus, 
toit maitsev ja muusika hoogne. Suur tänu Kersti 
Leetmaale ja tema abilistele. Kavas on korrata seda ka 
käesoleval aastal. 

Kaugemale tagasi minnes võib nimetada, et sügisene 
jõuluvorstide tegemine oli jälle väga edukas. Tellimisi 
oli rohkem kui möödunud aastal, nii et MES koos 
abilistega valmistas ja müüs 206 naela jõuluvorste. 
Suur aitäh kõikidele tegijatele ja abilistele, eriti Epp 
Luigele kui eestvedajale. Iga-aastaseks saanud 
jõuluvorstide tegemine Montreali ühiskonnale on ka 
kavas sel aastal. Kes iganes soovib õppida ja kaasas 
olla selle eesti traditsiooni juures, palun võtke kontakt 
MESi juhatusega. 

MIS ON TULEMAS 
Pühapäev 17 juuni – MESi liikmete aasta-koosolek 
toimub kell 12:30 p.l. Montreali Jaani kiriku 
seltskondlikes ruumides. Kohvi ja suupisted on 
serveeritud. Peakoosolekul omavad sôna- ja 
hääleôiguse ainult need, kes on tasunud 2006/07 a. 
liikmemaksu. Palume kõikide liikmete osavõttu. 

Reede 3 august – Alates kell 10.00 on ette nähtud 
järjekordne golfiturniir, mis toimub samas klubis kui 
möödunud aastal (Golf & Auberge Oasis, teel 
Lättemäele, just enne Brownsburgi), Täpsem 

informatsioon on juurdelisatud kuulutusel. 

Nagu eelmisel aastal, on ette nähtud $1,000 stipendium 
noore eesti päritoluga tudengile järgmise aasta 
õppetööks, mida annetas juba teist korda Eesti 
Sihtkapital Kanadas. Lisaks stipendiumile, on veel mitu 
väärtuslikku auhinda, nii et ilma auhinnata ei jää ükski 
osavõtja.  

Esimese golfiturniiri osavõtjate hulgas oli terve rida 
algajaid. Loodame ka sel aastal, et need, kes arvasid, et 
tuleb olla ‘pro’ selleks, et kaasa mängida, veendusid 
vastupidises ja on kohal käesoleval aastal. Kui nad juba 
ei olegi nakatunud vaimustusest mängu vastu. 
Õhtusöögist võib osa võtta ka ilma golfi mängimata. 
Kõik on teretulnud. Pilte eelmise aasta turniirist ja 
õhtusöögist on võimalik vaadata MESi võrgukohalt. 

Sügis 2007 – MESil on kavas organiseerida 
nõupidamine, millest võtaksid osa kõikide siinsete 
eesti organisatsioonide esindajad ja ka väljaspoolt 
kutsutud inimesed, kelle erialadeks on legaalsed, 
majanduslikud ja muud sellelaadsed küsimused. 
Eesmärgiks on vaadelda eesti ühiskonna hetkeseisu ja 
arvesse võttes statistilisi, demograafilisi, legaalseid ja 
majanduslikke andmeid luua võimalikult reaalne pilt 
eesti ühiskonna elujõust ja tulevikust Montrealis. 

 MUUD 
Saadaval on veel mõni MESi kohvikruus, hinnaga 
$10 ja sammuti ka Alar Kivilo film (DVDle 
salvestatud), nimega ‘Ruberg’ - hind $15.  

Kui sa ei ole veel Montreali Eesti Seltsi liige, siis on 
lihtne seda viga parandada. Aastane liikmemaks 
(2007/2008) on $10. Palun saada see meie laekurile, 
Anton Tikovtile.  

Kui sul on küsimusi meie tegevuse suhtes, palun 
pöördu selgituse saamiseks mõne juhatuse liikme 
poole. Seltsi ürituste korraldamine pakub meile endile 
suurt rahuldust ja loodame ühtlasi, et see innustab ka 
teisi osa võtma tegevusest meie väikeses, aga 
kokkuhoidvas ühiskonnas. 

Parimate soovidega, 

MESi juhatus 




