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SÕNUMID – NOVEMBER 2007
HILJUTI TOIMUNUST 
3. augustil 2007 toimus MESi korraldusel järjekordne 
golfiturniir. Kolmkümmend üks agarat golfihuvilist, 
kaasa arvatud Rasmus Lumi, meie ajutine asjur Ottawas, 
osalesid mängus ja rohkem kui nelikümmend inimest 
võtsid osa õhtusöögist, kus jagati auhindu igale 
osavõtjale. Sel aastal kõige kaugemalt kohal olija auhinna 
võitis Peeter Tammark Vancouverist.  

Ettenähtud $1,000 stipendium noore eesti päritoluga 
tudengile järgmise aasta õppetööks, mida annetas juba 
teist korda Eesti Sihtkapital Kanadas, võitis sel aastal 
Ciara Raudsepp-Hearne. Teiseks auhinnaks oli $100 
väärtuse õhtusöök ’Le Gourmand’ restoranis, mille 
annetas Andres Pedriks / Royal Lepage Elite ja mille 
õnnelikuks võitjaks osutus Paul Lemay. 

Võitja meeskonna koosseisus oli Matthew Raudsepp, 
Greg Halpin, Paul Lemay ja Alexander McCooeye. 
Nende MESi poolt kingitud trofee on välja pandud Jaani 
kiriku seltskondlike ruumide vaatekappis. Ilma auhinnata 
ei jäänud aga keegi. Auhindadeks oli medaleid, golfipalle, 
vihmavarjusid, mütse, t-särke, eesti muusikat ja filme, 
Saku õlut, mõned pudelid veini ja veel teisigi esemeid.  

Seekordne golfiturniir oli nii edukas, et järgmise aasta 
turniir on juba reserveeritud, 1. augustil, 2008. Meie 
hulgas oli ka seekord terve rida algajaid ja loodame, et 
need, kes arvavad, et tuleb olla ’pro’ selleks et kaasa 
mängida, veenduvad vastupidises ja on kohal tuleval 
aastal. Pilte on võimalik vaadata MESi võrgukohalt. 

MIS ON TULEMAS 
Meie nüüd juba iga-aastaseks saanud jõuluvorstide 
tegemine algab käesoleval aastal reedel, 23. novembril ja 
jätkub laupäeval, 24. novembril. Vorstid on valmis ja 
saadaval ettetellijatele Jaani kiriku saalis kella 13.00-
14.00 vahel. Kes iganes soovib õppida ja kaasas olla selle 
eesti traditsiooni juures, võtku kontakt Ingrid Tärkiga. 

Kolmas järjekordne uue aasta vastuvõtmine toimub 
seekord uues ja ühtlasi ka kergemini kättesaadavas kohas 
West Islandil – the Roxboro United Church Hall (kus on 
rohkesti tasuta parkimiskohti) ja mis asub Sources Blvd-i 
külje all. Meie uus toitlustaja lubab meile serveerida 
rikkaliku külma laua, kus ei puudu ka eesti hõrgutised ja 
sellele lisaks veel mõned üllatused! Nagu tavaliselt, on 
seal ‘Cash bar’ ja tasuta šampus keskööl. Tantsuks on 
jällegi Wintage Wine, Gary Sharkeyga esilauljana. 

Tuntuna kui ‘the Voice’, Gary võlus meid kaks aastat 
tagasi ja tõmbab kindlasti ka tänavu kõik tantsupõrandale. 

Kuni 8. detsembrini on piletid eelmüügil hinnaga $85 
isikult, pärast seda kuupäeva tõuseb hind $110 isikult. 
Õpilastele/noortele on hind $45. Nii et hoidke kokku ja 
saatke oma tšekid Anton Tikovtile enne 8. detsembrit. 
Lisainformatsiooniks või laudade tellimiseks 8 või 10 
inimesele võtke ühendus Kersti Leetmaaga. 

Viimane tähtpäev vana-aasta õhtu piletite ostmiseks on 
17. detsember. Ärge jääge koju igavusega lakke vaatama 
– reserveerige omale koht juba nüüd. 

Õpi selgeks eesti keel! MES organiseerib Montrealis eesti 
keele kursuse nendele täiskasvanutele, kes eesti keelt ei 
valda. Kursust juhendab Enel Onu (kogenud eesti, kui 
teise keele õpetaja Ottawa koolivalitsuse juures). Enel on 
Montrealis laupäeval, 8. dets. kell 12.00 Jaani kiriku 
saalis, kus on kursusest huvitatutel võimalik temaga 
kohtuda. See on ettevalmistav kohtumine, et hinnata huvi 
ja arutada vajadusi eesti keele õppimiseks, või siis 
keeleoskuse täiendamiseks. 

Uuel aastal on MESil kavas organiseerida nõupidamine, 
millest võtaksid osa kõikide siinsete eesti 
organisatsioonide esindajad ja väljaspoolt kutsutud 
inimesed, kelle erialadeks on legaalsed, majanduslikud ja 
muud sellelaadsed küsimused. Osa võtma on kutsutud ka 
kõik kohalikud eestlased. Eesmärgiks on vaadelda eesti 
ühiskonna hetkeseisu ja luua võimalikult reaalne pilt eesti 
ühiskonna elujõust ja tulevikust Montrealis. Esimesed 
sammud on juba tehtud, kus statistilised, demograafilised, 
legaalsed ja majanduslikud andmed on vaatluse all. 

 MUUD 
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. Ka saadaval on veel mõni MESi 
kohvikruus ($10) ja samuti ka ‘Ruberg’ DVD ($15). 

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  




