
 

Kontakt Andmed info@mtlmes.ca 
Epp Luik (jõuluvorstide tegemine) – 514-815-4388 
Kersti Leetmaa (vana-aasta õhtu pidu) – 514-695-4194 
Margus Aruja (Ottawa Baltic Oktoberfest) – 613-271-1849, arujam@rogers.com 
Anton Tikovt (liikmemaksud, laekur) – 514-575-0328, 2265 Harvard Ave., Montreal QC, H4A 2W1 

SÕNUMID - oktoober 2006 
 
Montreali Eesti Selts kavatseb saata sellelaadilisi 
teatmelehti kaks korda aastas, et informeeerida 
siinset eesti ühiskonda juba toimunust ja kavatsusel 
olevatest projektidest. Me loodame, et see on sobiv 
moodus pidada kontakti ja vahendada uudiseid.  
 
HILJUTI TOIMUNUST 
 
Kui sa veel kuulnud ei ole, siis 28. juulil tegid 
kakskümmend viis agarat golfihuvilist avalöögi (teed 
off) looduskaunil Oasis Golf Club’is, millest sai 
ühtlasi ka esimene iga-aastane MESi golfi turniir. 
Esimese auhinna, milleks oli $1,000 stipendium 
järgmise aasta õppetööks, võitis Matthew Raudsepp. 
Auhinna pani välja Eesti Sihtkapital Kanadas. Lisaks 
stipendiumile, teiseks auhinnaks oli kinkekaart $100 
väärtuses, mille õnnelikuks võitjaks osutus Karin Van 
De Water. Kinkekaart pakub õhtusöögi restoranis ’Le 
Gourmand’. Auhinna kinkis Andres Pedriks / Royal 
Lepage Elite. 
 
Ilma auhinnata ei jäänud aga ükski osavõtja. Selleks 
olid MESi kohvikruusid – mis on nüüd saadaval 
hinnaga $10 ja mille müügist saadud puhastulu läheb 
seltsi kassasse – edasi mõned pudelid veini, vihma-
varjusid, mütse, t-särke ja veel teisigi esemeid. 
 
Seekordne golfiturniir oli nii edukas, et juba on 
kavandamisel järgmine, arvult teine turniir tuleval 
aastal. Meie hulgas oli seekord ka terve rida algajaid 
ja loodame, et need, kes arvavad, et tuleb olla ’pro’ 
selleks et kaasa mängida, veendusid vastupidises ja 
on kohal tuleval aastal. Kui nad juba ei olegi 
nakatunud vaimustusest mängu vastu. 
 
MIS ON TULEMAS 
 
Jargmine Pubi Ohtu toimub ’Mckibbins Irish Pubis’ 
reedel, 1. detsembril kell 18.00 (6361 Rte 
Transcanadienne, Pointe-Claire, 514-693-1580). 
Eelmisel Pubi ohtul olime rohkem kui 20 inimest! 
 

Meie nüüd juba iga-aastaseks saanud jõuluvorstide 
tegemine algab käesoleval aastal reedel, 17. 
novembril kell 16.00 ja jätkub laupäeval, 18. nov. kell 
09.00. Vorstid on valmis ja saadaval ettetellijatele 
alates kell 14.00. Palun andke oma tellimised sisse 
hiljemalt 10. novembril. Ilma ettetellimiseta ei ole 
midagi garanteeritud. Müügil on ka kodutehtud 
jõhvikasalat. Möödunud aastal võttis vorstitegemisest 
osa 16 vabatahtlikku. Käesoleval aastal loodame, et 
veteranid on jälle platsis ja et nendega liitub ka uusi 
töökäsi. Kes iganes soovib õppida ja kaasas olla selle 
eesti traditsiooni juures, võtku kontakt Epp Luigega. 
 
Kuna möödunudaastane vana-aasta pidu kujunes 
äärmiselt populaarseks ürituseks, siis on kavas korrata 
seda ka käesoleval aastal. Tänavune vana-aasta õhtu 
pidu toimub Annunciation Parish’is, Town of Mount 
Royalis, 31.detsembril, algusega kell 20.00. Toiduks 
on külm laud, mille juurde kuulub ’cash bar’ ja 
muusika eest hoolitseb ’Vintage Wine’. Lähemat 
informatsiooni saab Kersti Leetmaalt. 
 
Ottawas Baltic Oktoberfest toimub 4. novembril 
German Club’is, mis asub 417-ne külje all, just enne 
Ottawat. Ottawa Rube Band mängib tantsumuusikat 
ja kõhu täiteks serveeritakse maitsvaid saksa 
roogasid. Uksed on avatud kell 18.00. Täpsemat 
informatsiooni on võimalik saada Margus Arujalt. 
 
Kui sa ei ole veel Montreali Eesti Seltsi liige, siis on 
lihtne seda viga parandada. Aastane liikmemaks on 
$10, saata meie laekurile, Anton Tikovt. 
 
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 


