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SÕNUMID – OKTOOBER 2010
ÄSJASEID SÜNDMUSI 
Veebruarist maini peeti järjest kaksteist loengut sarjas 
“Eesti Keel Algajail”.  Loengud, mis peeti minimaalse 
kuluga osavõtjatele, tunnustati väga edukaiks. 
Keeleõpetaja, asukohaga Eestis, oli ühenduses õpilastega 
Skype’i konverents-video kaudu.  Õppematerjal jagati 
välja interneti kaudu.  Loenguid kavatsetakse jätkata uuel 
aastal. Õppetööst huvitatuile leidub informatsiooni 
interneti aadressil:  tom.ventser@gmail.com  
Kaili Maimets, Marian Patenaude klaverisaatel, esitas 
suurepärase flöödimuusika kontserdi laupäeval 13. 
märtsil 2010, pühitsemaks Eesti Vabariigi aastapäeva. 
Riho Kruuv pidas avakõne kuulajaskonnale mille seas 
oli ka suur osa Montreali konsulaar-corps’ist.  Kontsert 
leidis aset suurejoonelises Chapelle historique du Bon- 
Pasteur’is. 
Jaanipäeva peeti Lättemäel laupäeval 26. juunil 2010, 
päikesepaistelise taeva all.  Pidulisi nii Montrealist  kui ka 
Ottawast, nii noori kui vanu, oli arvukalt kohal.  Olles 
nautinud suurepärast  einet, valmistatud MES-i ja OES-i 
liikmete poolt, kuulati mõnuga ettekandeid Toronto 
muusiku (varemalt montreallase) Peeter Kopvillemi 
poolt, kes oli koostanud peopäeva jaoks erilise lauliku. 
See väga lõbus ning unustamatu päev lõppes õhtuse  
sauna ja lõkketulega. 
31. juulil 2010 kogunesid enam kui viiskümmend 
golfimängijat koos sõpradega golfiklubisse Oasis  
asukohaga Brownsburg-Chathamis, et osaleda  5. iga-
aastasel MESi turniiril, mis muutub suuremaks ja 
paremaks iga aastaga.  Turniir on kahtlemata üks 
kõrgpunktidest mis kroonib MESi tegevuskalendrit.  
Keegi ei läinud koju tühjade kätega, aga võitja Stephanie 
Raudsepp teenis auhinnaks Eesti Sihtkapital Kanadas 
poolt annetatud stipendiumi $1000.  Neljamängus  oli 
võitjaks meeskond Henno Lattik, Anu Nerska, David 
Sheridan ja Vello Taal. 
Fotosid ülalmainitud sündmusist saab näha veebil 
www.mtlmes.ca  Samuti meenutatakse et MES palub 
saada teateid nii käimasolevaist kui ka eelolevaist 
sündmusist mis huvitaks Montreali eesti ühiskonda. 
EELOLEVAID SÜNDMUSI 

MESi aastane täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 
24. oktoobril 2010 Montrealis Jaani kiriku saalis, 4345 
Marcil Ave., NDG., algusega keskpäeval kell 12.00. 
Koosolekul pakutakse kerget einet. 

 
MES-i poolt  toetatud LASTEAED pidas oma esimese 
väga eduka hommikuse kokkutuleku laupäeval 18. 
septembril 2010 edustamaks teadmisi eesti keele ja 
kultuuri alal vastavate mängude, laulude ja käsitööde 
kaudu. Lasteaia kooskäimised toimuvad igal teise 
laupäeva hommikul Jaani kiriku saalis.  Kui teie, või 
keegi keda te teate, sooviks astuda meiega koostöösse, 
ning sekkuda meie programmi, palun helistage meile:  
Monika Dumbrille, tel. 514.903.2040, või e-postiga 
monikadumbrille@hotmail.com 
Järjekordselt saab MES valmistama kombekohaseid  
jõuluvorste (verivorste) Montreali eestlaskonnale. 
Verivorsti naelahind on $10, ning neid saab kätte 
laupäeval, 20 novembri pealelõunal kella ühe ja kahe 
vahel Jaani kiriku saalis, 4345 Marcil Ave., NDG. 
Palume meeles pidada, et kui te oma tellitud vorstidele  
järele ei tule,  saavad need müüdud teistele. 
TÄHELEPANU !  Tellimusi võetakse vastu ainult  1. 
ja 12. novembri vahel, ning ühe tellimuse kaal ei tohi 
ületada 5 naela.  Tellimusi võtab vastu Ingrid Tärk,  
tel. 514.489.9714,  e- post: ingridtark@hotmail.com  
Laupäeval, 13. novembril 2010, algusega kell 13.00, 
toimub Jaani kiriku saalis küpsetustund hüüdnimega 
PIRUKAD 101.  Sellest huvitatuile õpetatakse 
traditsionaalsete eesti lihapirukate (small meat pies) 
valmistamist.  Küpsetustunnis osalejatele hind on $ 10 
isikult.  Palume registreerida e-posti kaudu :   
info@mtlmes.ca 

Käsil on MES-i järjekordse uueaasta vastuvõtu 
planeerimine.  Küsimustele sellel teemal vastab Kersti 
Leetmaa, tel. 514.695.4194 

INFORMATSIOON 

MES-i liikmemaks ($10) :  Palume teatavaks võtta et 
MES-i liikmeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. 
augustini. Seega on teie liikmemaksu 2010-2011 
tasumisaeg käes. 
Annetused :  Kevadel 2010 sai MES tunnustatud kui 
kasumit mitte aktsepteeriv organisatsioon Quebecis. 
Järelikult me saame nüüd anda isikule, kes soovib toetada 
MES-i tegevust, vastava tulumaksu kviitungi.  
Liikmemaksu ja annetuste teatelehed on lisatud siinsetele 
teadetele.  Teatelehti on saadaval ka MES-i  võrgulehel. 


