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SÕNUMID – MAI 2008
HILJUTISED ÜRITUSED 
23. veebruaril esines tunnustatud pianist Armas Maiste 
kontserdiga Montrealis, mis sai hea vastuvõtu osaliseks üle 
kolmesajalise kuulajaskonna poolt. Kontserdi kavas oli nii 
klassikalist muusikat, kui ka jazzi. Peale kontserti oli 
sealsamas vastuvõtt veini ja suupistetega, mille sponsoriks 
oli Eesti Aukonsul Montrealis, Maurice Forget. Fotosid 
kontserdist on võimalik vaadata MESi veebilehel. Südamlik 
tänu K.J.Raudsepale tema panuse eest kontserdi 
organiseerimisel. 

Iga-aastane vana-aasta õhtu pidu läheb järjest paremaks ja 
paremaks! Uus asukoht uute ruumidega Roxboros olid just 
õige suurusega 75 osavõtjale. Suurepärane külm laud ja elav 
tantsumuusika hoidis peotuju  kõrgel varajaste 
hommikutundideni. Fotod on jällegi meie veebilehel. 
Järgmine pidu 31. detsembril on juba ettevalmistamisel. 
Kersti Leetmaa palub edasi anda oma tänu kõikidele, kes 
aitasid kaasa õhtu  ülimalt heaks kordaminekuks.  

Meie Verivorsti Vabriku tegevus oli nii edukas, et vorstid 
lõppesid enne otsa, kui kõik soovijad olid rahuldatud. Ja 
seda üle 200 naela tegemise juures. Kuna meie 
tootmiskapatsiteet on piiratud, on eelolevate jõulude ajal 
eelisolukorras oma liikmemaksu tasunud liikmed, kelle 
tellimised rahuldatakse kõigepealt. Kõik teised on nn. 
’waiting list’i’ peal. Jällegi hea põhjus tasuda oma 
liikmemaks varakult. Suur, suur tänu Ingrid Tärkile selle 
ürituse organiseerimise eest! 

KAVANDATAVAD ÜRITUSED 
Pühapäev, 25. mai – MESi aastakoosolek toimub meie 
Jaani kirikus peale jumalateenistust, algusega kell 12.00. 
Enne koosolekut pakutakse kohvi ja võileibu.. Kõik on 
teretulnud, aga sõna ja hääletamise õigus  on ainult nendel 
liikmetel, kes on tasunud oma 2007/2008 a. kohustused. 

Laupäev, 21. juuni – MESil, koostöös Ottawa Eesti 
Seltsiga, on kavas korraldada jaanipäev Lättemäel, 
algusega kell 12 päeval. Tulge ja veetke ilus päev maal, 
sööme koos lõunaeinet (lunch), kohtame vanu sõpru ja 
teeme õhtul jaanituld. Jaanipäevale tulijate hulgas on ka 
Andres Raudsepp, kes tuleb oma kitarriga ja kelle meeldiv 
hääl on tuntud meile kõigile. Lõunaeine on tasuta, aga teil 
tuleb selleks ennast registreerida enne 12. juunit, nii et 
kokad teaksid sööjate arvu. Kohapeal on müügil SAKU õlu, 
või siis võtke ise oma joogid kaasa. Lõunaeine 
registreerimiseks helistage Kersti Leetmaale,  514-695-
4194. Laagriplats on avatud kõigile telkimiseks, kes 
soovivad jääda üleöö. Palun pange aga tähele, et juhul, kui 

sajab vihma, jääb üritus ära. Nendele, kes ei saa ise oma 
transporti korraldada, on kavas üürida buss, aga see oleneb 
osavõtjate arvust. Küllaldase arvu puhul lahkub buss kiriku 
juurest umbes kell 11 ja jõuab tagasi samasse paika kella 19 
paiku. Kui teil on huvi, palun teatage sellest hiljemalt 31. 
maiks Ingrid Tärkile, 514-489-9714. Sõidu hind on $20. 

Laupäev, 31. mai – Lättemäe koristamiseks on ette nähtud 
ühepäevased talgud koos OESiga. Võtke kaasa oma toit, 
tööriistad (kettsaag, lõiketangid, kirves, töökindad) ja aidake 
puhastada metsaalust ja korda teha ümbrust möödunud talve 
pahandustest. 

Reede, 1. august – Kolmas MESi golfiturniir leiab aset 
Golf Oasis’es, nagu varematel aastatelgi. Möödunud aastal 
kaasas see populaarne tegevus 31 golfihuvilist, alates 
algajatest kuni elukutselisteni. Grupi lõunasöögile pärast 
mängu tuli veel inimesi meie eestlaskonnast. Sõnumite lisas 
on teade järgmise turniiri kohta. 

Oktoober 2008 – Ettenägemata põhjustel lükkub 
sümpoosion Montreali eestlaskonna tuleviku kohta, mis pidi 
aset leidma selle aasta kevadel, selle aasta oktoobrile. MES 
palub rohkearvuliselt sellest olulisest mõtetevahetusest osa 
võtta, mis hõlmab kõiki ühiskonna elualasid. Lähem 
informatsioon avaldatakse sügisepoole. 

 MUUD UUDISED 
Eesti keele kursustel oli osavõtjate arv umbes 15 inimest. 
Kursus jätkub sügisel kõikidele asjast huvitatuile. Lähem 
informatsioon hiljem. 

Kanadas on hiljuti käinud mitmed grupid Eestist, kes on 
olnud huvitatud külastama Montreali või siin esinema. Kui 
keegi on huvitatud ja valmis moodustama komitee, mis 
saaks abistada MESi sääraste külaliste vastuvõtuks ja 
tutvustada neid linnaga, palun pöörduge Karl Raudsepa 
poole, 514-697-0245. 

Liikmeksolek MESis on avatud kõigile. Aastane liikmemaks 
on $10 ja seda saab tasuda laekur Anton Tikovtile, kas siis 
aastakoosolekul või posti teel,  aadressil 2265 Harvard Ave., 
Montreal, QC  H4A 2W1. 

Kui teil on küsimusi MESi tegevuse või ürituste kohta, 
palun pöörduge mõne juhatuse liikme poole selgituse 
saamiseks. Meile on meeldivaks ülesandeks MESi tegevust 
organiseerida  ja loodame, et see annab ka teile hoogu meie 
ühiskonna tegevusest aktiivselt osa võtta. 

Parimate soovidega, 
MESi juhatus  




