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   12-a de novembro 2019  Speciala eldono  Esperanto-Societo Kebekia, KEA  

Tiu ĉi estas speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-
Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada 
Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 
105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj 
formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020. 

Aliĝoj : UEA | Facebook | Instagram | LKK-retejo | #Esperanto2020  

Montrealo Verda ! 

Kiel aliĝi al la UK 

Trejniĝu en Ĉikago ! 

https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://www.facebook.com/Montrealo.kongreso/
https://www.instagram.com/esperanto2020/
https://esperanto2020.ca/
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Montrealo estas la dua plej granda urbo en 
Kanado post Toronto. Tamen, Montrealo estas 
multe pli ol brikoj, betono kaj asfalto. Mi invitas 
vin malkovri ĝian verdan flankon kaj havi iom da 
antaŭgusto de la kongresa ekskurso Montrealo 
Verda, kiun ni preparas por vi dum la UK-2020 en 
Montrealo ! 

La Reĝa monto, la natura monumento de 

Montrealo 

En 1535, Jacques Cartier [Ĵak Kartje] supreniris la 
monton gvidate de indianoj kaj notis : « Monto, 
de kiu oni havas foran vidon. Ni nomis ĝin la Reĝa 
monto ». Dudek jarojn poste, la geografo 
Giovanni Battista desegnis mapon laŭ la indikoj de 
Cartier kaj indikis Monte Real, laŭ la itala lingvo. 

Kunigitaj, la vortoj fariĝis Monreale, kaj la antaŭa 
nomo Ville-Marie, donita de Maisonneuve 
[Mezonnev] en 1642, estis ŝanĝita al Montréal 
(Montrealo) en 1763. 

Sed kio estas la deveno de tiu monto meze de la 
montreala insulo ? Antaŭ longega tempo, magmo 
supreniĝis subtere, meze de la tiea sedimenta 
rokaĵo, sen atingi la surfacon. Pro sia kontakto kun 
tiu varmega magmo, la sedimenta rokaĵo fariĝis 
ege malmola metamorfa rokaĵo. Venis glaĉeroj, 
kiuj fariĝis en iuj lokoj du-kilometra glacia tavolo 
super la grundo. Ili iom post iom erodis la pli 
molan, ne aliiĝintan, sedimentan rokaĵon 
situantan super kaj ĉirkaŭ la malmolan 
metamorfan mason. Kiam fandiĝis la glaĉeroj, 
proksimume antaŭ 13 mil jaroj, formiĝis super la 

UK-2020 en Montrealo... verda ! 

Normando Fleury  



 

3 

tuta regiono granda maro, la maro de Champlain 
[Ŝamplen] — vidu la bildon. Tiu maro tamen iom 
post iom multe reduktiĝis (proksimume antaŭ 10 
mil jaroj) pro tio, ke la grundo, liberigita de la 
dikega glacia tavolo, iom post iom altiĝis. Tiel, 
finfine, estiĝis la insulo Montrealo, kun monto en 
sia mezo. Estas pluraj aliaj same 
formitaj montoj en la regiono. 
Pri ĉio tio vi povas legi sur ĉi tiu 
retpaĝo kaj ĉi tiu. 

Post la malapero de la 
priparolita maro, iom post iom 
la plantoj komencis kreski, kaj tri 
mil jarojn poste (t.e. 
proksimume antaŭ sep mil jaroj) 
la pejzaĝo estis fariĝinta tute 
alia, kun abioj, betuloj kaj pinoj. 
Antaŭ kvin mil jaroj la arbaroj atingis maturecon 
kun aceroj, kverkoj, fagoj. Nuntempaj inventaroj 
nombris sur la monto pli ol 175 speciojn de birdoj, 
20 speciojn de bestoj, kiel sciuro, marmoto, 
mefito kaj prociono, 65 speciojn de arboj kaj 600 
speciojn de plantoj. 

Kio pri la unuaj loĝantoj ? 

Pli ol mil jarojn antaŭ la alveno de eŭropaj 
blankuloj, indianoj venis al la monto por trovi 

utilajn ŝtonojn, por fari ilojn, sagojn, tranĉilojn. 
Hochelaga [Oŝlaga] estis unu el la plej grandaj 
vilaĝoj de Irokezio. La irokezoj uzis lignon kaj 
betulan ŝelon por konstrui longajn domojn kaj 
kultivis la grundon por produkti grenon kaj 
tabakon, sed ankaŭ la tiel nomatajn tri fratinojn : 

kukurbon, maizon kaj fazeolon. Je 
la alveno de Jacques Cartier, ĉirkaŭ 
1500 irokezoj vivis en Hochelaga 
en kvindeko da longaj domoj. 

Jaron post kiam Maisonneuve 
fondis la urbon Ville-Marie, li 
plantis krucon supre sur la monto. 
Nuntempe kruco daŭre troviĝas 
sur la monto, sed kompreneble, ne 
la tiama. 

Dum la 17-a jarcento, pli kaj pli da 
setlantoj instaliĝis ĉirkaŭ la monto kaj starigis 
farmbienojn. 

Meze de la 19-a jarcento, riĉaj industriistoj kaj 
komercistoj aĉetis terenojn por loki siajn luksajn 
domegojn kaj tiele la bienoj kaj fruktejoj 
malaperis. 

Spuroj de Frederick Law Olmsted  

S-ro Olmsted (1822–1903) estas taksata kiel la 
patro de pejzaĝa arkitekturo en Norda Ameriko. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collines_Montérégiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collines_Montérégiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Champlain
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En 1857, kiam li estis 35-jara, li respondecis pri la 
kreado de la Centra Parko en Novjorko. Kun siaj 
filoj li starigis kompanion pri 
parko-planado kaj oni 
konsideras, ke ili kune 
prilaboris pli ol 5 000 
projektojn en 44 usonaj 
ŝtatoj kaj Kanado. La parko 
ĉe la Reĝa Monto estas inter 
liaj plej belaj atingoj. 

Dum la 1930-aj jaroj estis 
granda ekonomia krizo kaj 
multaj personoj fariĝis 
senlaboraj. Tiam la kebekia 
registaro donis monon por la 
tiel nomataj « travaux de 
chômage », t.e. por laborigi 
senlaborulojn. Tiel 160 
laboristoj mane fosis lagon 
ĉemonte. Farante tion, ili 
malkovris malnovajn 
trunkojn faligitajn de 
kastoroj, kaj tiel la lago 
ekhavis sian nomon : la Kastora Lago. 

Domo Smith 

Hosea B. Smith, komercisto kaj domvendisto, 
konstruigis vilaon sur la monto en 1858. Kun 

ĉevalejo kaj vastaj ĝardenoj, ĝi estis tre impona 
pro sia situo. En 1872, la urbo Montrealo aĉetis 

ĝin por 110 000 $ 
(ekvivalentaj al pli ol dek 
milionoj da nuntempaj 
dolaroj). Ĝis 1940 loĝis en ĝi 
la parkestroj. Poste ĝi fariĝis 
policejo (ĝis 1962). Oni uzis 
ĝin kiel artan centron de 
1963 ĝis 1983. Pli poste 
enestis muzeo pri ĉasado (ĝis 
1989). Post renovigado, ekde 
1998, ĝi estas la sidejo de la 
Amikoj de la Monto, fondaĵo, 
kiu okupiĝas pri la monto. En 
la domo estas informejo, 
natura muzeeto kun butiko, 
kaj kafejo. 

Elvidejo Kondiaronk 

Malfermita en 1906 kaj 
pligrandigita en 1937 kaj 
1992, la elvidejo Kondiaronk 
proponas al la vizitantoj 

belegan vidon al la urba centro. Samloke estas 
vasta konstruaĵo starigita en 1931, nomata simple 
Monta Ĉaledo. Nepre eniru por vidi, kiel riĉe ĝi 
estas ornamita. 

En somero dekoj da drumistoj kolektiĝas 
ĉe la monto por kunludi 

Elvidejo Kondiaronk 
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En 1964 okazis en Montrealo internacia skulptista 
simpozio. Tiel, la reĝmonta parko heredis dekojn 
da skuptaĵoj el 12 artistoj de 9 landoj. 

Jam de 1970, kun le celo 
protekti la vidon al la 
monto, estas malpermesate 
en Montrealo konstrui 
turon pli altan ol 235 
metrojn, por ne superi la 
monton. 

Ekde 1987, la parko estas 
agnoskita kiel natura 
historia heredaĵo, kaj ĝi 
estas severe protektata de 
la kebekia registaro. 

Montreala Botanika 

ĝardeno 

Fondita en 1931, ĝi 
konsistas el diversaj 
ĝardenoj kovrantaj 75 
hektarojn. Konsiderata inter 
la tri plej belaj botanikaj 
ĝardenoj en la mondo, ĝi entenas pli ol nur 
ĝardenojn. 

Kompreneble agrablas promeni tra la 30 ĝardenoj, 

kiel la rozejo (dek mil specimenoj), la alpa 
ĝardeno, la akvo-ĝardeno, la ĉina kaj japana 
ĝardenoj kun pavilonoj – cetere inter la plej 

grandaj tiaj ĝardenoj 
ekster Azio. Sed krome 
estas 10 vitraj kreskejoj 
kun plantoj el dezertoj 
(kaktoj) kaj tropikaj 
arbaroj, kun orkideoj (tri 
mil specimenoj) kaj valoraj 
– foje plurcent-jaraj – 
bonsajoj. Sume, estas 22 
mil specioj de plantoj el 
ĉiuj kontinentoj. 

Kvazaŭ tio ne sufiĉus, 
troviĝas ankaŭ samloke 
muzeo pri arboj kaj alia pri 
insektoj. 

La kanada registaro rekonis 
la altan valoron de la 
montreala botanikejo per 
agnosko kiel nacia historia 
loko en 2007. 

Biokupolo – Muzeo pri biodiverseco 

Fakte oni povus konsideri, ke la Biokupolo 
(Biodôme) estas kaj bestejo (zoo), botanikejo kaj 

Botanika Ĝardeno : Ĉina Ĝardeno 

Ene de la fama montrealo Biokupolo  
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ekologia muzeo pri biodiverseco. Lokita apud la 
Botanika Ĝardeno, Planetario kaj Olimpika 
Stadiono, ene de vasta fenestrita konstruaĵo, la 
Biokupolo prezentos al vi kvin ekologiajn mediojn 
de Ameriko. Esplorante la muzeon, vi iros de 
tropika pluvarbaro kun papagoj kaj krokodiloj ĝis 
polusoj kun pingvenoj. Enestas ankaŭ birdoj, fiŝoj 
kaj eĉ vespertoj. 

Biosfero - 

Muzeo pri 

natura medio 

En Nordameriko, 
ĝi estas la sola 
muzeo dediĉita 
nur al la natura 
medio. Ĝia celo 
estas konsciigi 
vizitantojn pri la 
plej gravaj mediaj 
problemoj, 
samtempe 
instigante agadon 
kaj civitanan 
partoprenon. 

Temas pri arkitektura ĉefverko kreita de la fama 
usona arkitekto Buckminster Fuller. Ĝi servis unue 

kiel usona pavilono dum la Monda Foiro okazinta 
en Montrealo en 1967 (Expo-67). Situanta en la 
insula parko Jean-Drapeau [Ĵan Drapo], la muzeo 
prezentas diversajn ekspoziciojn por pli bone 
komprenigi la gravajn ekologiajn problemojn pri 
aero, akvo, biodiverseco, klimataj ŝanĝoj, 
daŭripova disvolviĝo kaj tiel plu. 

Parko Jean-Drapeau [Ĵan Drapo] 

Post aŭ antaŭ la 
muzea vizito, ĝuu la 
plej vastan parkon 
en Montrealo (268 
hektaroj). Vi povos 
simple vagadi tra la 
25 km da vojoj kaj 
padoj, bicikli, 
pikniki aŭ, ĉe la 
diversaj lagetoj, 
naĝi, kajaki, boati 
aŭ kanui. 

En 1980, okazis en 
tiu parko, monda 
florekspozicio, « Les 

Floralies » [Le Florali], kaj postrestis multaj belaj 
ĝardenoj kun senpaga aliro. Bird-observantoj pli 
kaj pli iras al la insuloj, ĉar kun la tempo la arboj 

Parko Jean Drapeau kaj Biosfero 
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iam plantitaj multe kreskis kaj nun verdigas la 
lokon. 

Ne maltrafu la okazon iri al la insuloj. Tiel vi vere 
konscios, ke Montrealo troviĝas meze de la riverego 
Sankta-Laŭrenco. Cetere, vido al la urbocentro 
belegas el tiu parko. 

Mi menciu ankaŭ, ke tie okazas muzika festivalo kaj 
multaj aliaj eventoj somere kaj ankaŭ vintre. 

Mi povus daŭrigi longe, skribante pri aliaj parkoj, 
sed mi lasu vin malkovri ankaŭ la Montrealon 
historian, kulturan, religian per pluraj 
dumkongresaj ekskursoj dum la UK-2020 ! 

Noto de la redakcio 

Normand Fleury estas verdulo… 
obla ! Prezidanto de LKK por la 
105-a UK en Montrealo en 
2020, longtempa prezidanto de 
Esperanto-Societo Kebekia, 
patro de du denaskuloj... 
Normando estis profesia 
botanikisto (specialisto pri arboj 
por la urbo Montrealo kaj 

Montreala botanika ĝardeno) kaj estas amatora 
ornitologo. Li gvidos ekskurson Montrealo Verda 
dum la UK-2020 ! 

Fotoj: Montreala Turismo, Vikipedio. 

Kiel aliĝi al la UK-2020 ? 
1) Vizitu la retejon de uea: uea.org/kongresoj  

2) Plenigu la retan aliĝilon.  

3) Pagu rekte ĉe UEA (kreditkarto, banka ĝiro, UEA-
konto aŭ via landa peranto). La landa peranto por 
kanadanoj estas KEA — Kanada Esperanto-Asocio. 
Vi povas pagi al KEA per ĉeko, Interac aŭ PayPal en 
la retejo esperanto.ca. Ĝuu la rabaton por fruaj 
aliĝoj ! (Vidu la kotiztabelon sube).  

Infanoj kaj gejunuloj, naskiĝintaj post la 31-a de 
decembro, nemalhaveblaj akompanantoj de 
handikapuloj, gasto aŭ grava kontribuanto (laŭ 
aparta interkonsento kun la organizantoj) aliĝas 
senpage. Notu ke indas membriĝi (70 CAD) por 
ricevi la rabatan kotizon. Se vi aliĝas en 2019, 
indas aliĝi por 2019 por ricevi la rabaton. 

Bonvenon al Montrealo! 

https://uea.org/kongresoj
http://www.esperanto.ca
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Aktivuloj de Kanado 

kaj Usono, VEK-iĝu ! 

Ĉu vi estas 35-jara aŭ malpli kaj ŝatus 
helpi pri junularan programon en 
Montrealo-2020 ? Venu al Ĉikago por 
trejniĝi ! 

La celo de la evento estas instrui kiel 
organizi eventojn kaj plani la junularan 
programon en Montrealo-2020. Oni 
planas riĉegan programon por junuloj, 
kun interesegaj kaj malmultekostaj 
ekskursoj, biciklado, pikniko, muziko kaj 
arto, tabloludoj, sporto kaj pli.   

La prezo estas 275 USD kaj stipendioj 
haveblas kaj por kanadanoj kaj por 
usonanoj, dank’ al speciala kampanjo de 
ESF kaj Esperanto-USA.  

La evento okazos inter la 17-a kaj 20-a de 
januaro 2020 en Ĉikago.  

Por aliĝi vizitu tinyurl.com/VEK-evento  

Atentu ke la kvanto de disponeblaj lokoj 
estas limigita! Bonvenon al la teamo de 
#Esperanto2020 ! 

http://tinyurl.com/VEK-evento
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Aliĝoj : UEA | Facebook | Instagram | LKK-retejo | #Esperanto2020  

Atendu la sekvan eron de Rivereg-er-aro baldaŭ!  

Intertempe, helpu al ni reklami la 105-an UK-on dividante tiun ĉi 

eldonon kun viaj amikoj : en Facebook kaj aliaj sociaj retoj, retpoŝte 

aŭ legante en via klubo, kaj… jes, aliĝu  !  

Redaktado kaj grafiko : Yevgeniya (Ĵenja) Amis (riverego(ce)esperanto.qc.ca).  

Korektado kaj lingva konsilado : Silvano Auclair kaj Francisko Lorrain.  

Esperanto-Societo Kebekia : esperanto.qc.ca | Kanada Esperanto-Asocio : esperanto.ca 

 

https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://www.facebook.com/Montrealo.kongreso/
https://www.instagram.com/esperanto2020/
https://esperanto2020.ca/
http://www.esperanto.qc.ca/
http://esperanto.ca/

