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SÕNUMID – OKTOOBER 2008
HILJUTI TOIMUNUST 
21. juunil kogunes Lättemäele üle 40 inimese jaanipäeva 
pühitsema. Ilm oli ilus, taevas sinine ja esindatud olid nii 
Montreal kui Ottawa, nii noored kui vanad. Peale 
maitsvat lõunaeinet, mille olid valmistanud MESi ja OESi 
perenaiste    nobedad käed, oli kõikidel võimalus kuulata 
Andres Raudseppa Torontost (kes muide on endine 
montreaallane) ja ta andekat tütart Järvit. Sport, saun ja 
õhtune lõke lõpetasid kordaläinud päeva. 

1. augustil toimus Oasis Golf Club’is MESi kolmas iga-
aastane golfiturniir pea 50 osavõtjaga. See populaarne 
turniir on kasvanud iga korraga suuremaks ja läinud  
paremaks ja on kahtlemata MESi suvise tegevuse 
kõrgpunktiks. Olgugi et keegi ei läinud tühjade kätega 
koju, oli see Leif Tiltins, kes võitis $1,000 stipendiumi, 
mille sponsoriks oli Eesti Sihtkapital Kanadas. Esimest 
korda oli ka loterii, mille puhastulu läks Lättemäe silla 
parandusfondi. Peavõidu – kõik kulud kaetud reis 
Mehhikosse Air Transat’i poolt – võitis Mark Altosaar. 
Fotod golfiturniirist ja jaanipäevast on MESi võrgulehel. 

Montreali Eesti Seltsi juhatus otsustas möödunud suvel 
senise võrgulehe ümber organiseerida ja on püüdnud 
selle juures arvesse võtta kõiki soovitusi ja parandusi, mis 
on esitatud MESile võrgulehe algusest peale, viimase 
kahe aasta jooksul. Me loodame, et jääte uue versiooniga 
rahule. Kuna aga säärane võrguleht ei ole kunagi lõplik, 
palume teid meile jällegi saata oma kommentaarid ja teha 
ka uusi ettepanekuid aadressil: info@mtlmes.ca 

Meie sihiks on hoida teid kursis eestlusega seotud 
uudiste, sündmuste ja tegevusega, eriti muidugi nendega, 
mis puudutavad kohalikku eestlaskonda. Püüame ka 
pidevalt oma võrgulehte värskena hoida ja sellepärast 
palume teid kõiki meid meeles pidada ja teatada aegsasti 
kavasolevatest sündmustest ja tegevusest, et saaksime 
nendest siis informeerida laiemat üldsust. 

EELOLEVAD ÜRITUSED 
Esimene MESi poolt korraldatud eesti keele kursuse 
loeng algajatele toimub 25. oktoobril, kell 12-14, Jaani 
kiriku saalis. Sügiskursus koosneb neljast loengust ja 
maksab $75/osavõtjalt. Kuigi pearõhk on kõnelemisel, 
käsitletakse vähemal määral ka grammatikat ja 
osavõtjatel on võimalus õppida eestikeelseid laule ja 
tutvuda eesti kommetega. Registreerimiseks ja info 
saamiseks palun võtke kontakt info@mtlmes.ca kaudu. 

Kauaoodatud sümpoosion, kus vaatluse alla tuleb 
Montreali eesti ühiskonna hetkeseis ja sihiasetus 

tulevikuks, toimub laupäeval, 1. novembril k.a. Jaani 
kiriku saalis, algusega kell 10 hommikul. Hommikupool 
on pühendatud lühiettekannetele ja pärastlõunal, peale 
lõunaeinet, on vaba diskussioon, kus kõigil on võimalus 
esitada küsimusi ja avaldada oma mõtteid ja seisukohti. 
Moderaatoriks on dr. Enn Raudsepp. Korraldajad 
loodavad, et kõik, kellel on meie ühiskonna saatus 
südamelähedane, ja eriti meie noorem generatsioon, 
võtaksid sümpoosionist osa. Märkida tuleb lisaks, et 
sümpoosion toimub inglise keeles, kuna osavõtjate hulgas 
on küllaldaselt eesti keelt mittevaldajaid.  

Meil on tarvis vabatahtlikku tööjõudu verivorstide 
tegemiseks 22. nov., kella 9-14. Lisaks võimalusele 
õppida verivorste tegema meeldivas seltskonnas, saate 
vorste osta alandatud hinnaga. 

Tähelepanu:  Nagu nimetatud meie viimases ringkirjas, 
on MESi liikmetel, kellel 2008/09 liikmemaks tasutud, 
eesõigus oma tellimus sisse anda 1-8 nov. Maksimaalne 
kogus on 5 naela.  Kõik teised (kes ei ole MESi liikmed) 
võivad oma tellimuse sisse anda 9-16 nov., kusjuures 
maksimum kogus on samuti 5 naela. 

Vorstide hind on $6/nael ja neile tuleb järele tulla Jaani 
kiriku saali laupäeval, 22. nov. kell 14-15 (2-3 p.l.). 
Palume tähele panna, et kui nimetatud ajal oma tellitud 
vorstid välja võetud ei ole, ei saa me neid hoida ja nad 
lähevad järgmisele soovijale.  

Tellimisi võtab vastu Ingrid Tärk, tel 514-489-9714 või e-
postiga aadressil ingridtark@hotmail.com. Samuti palume 
Ingridile teatada, kui soovite valmistamisel abiks olla. 

MESi iga-aastane uueaasta vastuvõtt on kavandamisel. 
See ülimalt õnnestunud üritus leiab jällegi aset Roxboro 
United Church’i saalis. Piletid tulevad müügile novembris 
ja kuna nende arv on piiratud, siis ärge jääge hiljaks 
reserveerimisega ja nii ilma lõbust. Lähemad andmed 
tulevad järgmisel kuul MESi võrgulehele. Küsimustele 
võib vastuseid anda Kersti Leetmaale (514-695-4194). 

Montreali Eesti Seltsi Juhatus: 
 
Esimees - Karl J. Raudsepp 
Abiesimees - Raimo Heyduck 
Laekur - Anton Tikovt 
Abi-laekur - Tom Ventser 
Kirjatoimetaja - Agnet Tõke 
Ametita liikmed - Kersti Leetmaa, Mart Leetmaa,   

Piret Koppel & Ingrid Tärk 


