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   23-a de novembro 2019  Speciala eldono  Esperanto-Societo Kebekia, KEA  
Tiu ĉi estas speciala eldono de La Riverego, la 

periodaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en 

kunlaboro kun La Lumo, la periodaĵo de Kanada 

Esperanto-Asocio, por informi la 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  

https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://www.facebook.com/Montrealo.kongreso/
https://www.instagram.com/esperanto2020/
https://esperanto2020.ca/
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Montrealo-2020 : LKK Respondas 

LKK por la 105-a UK 

La LKK de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en 2020 en Montrealo, venis 

al Lahtio por reprezenti Montrealon kaj lerni pri kongresa organizado. Demandoj pri 

Montrealo estis multegaj : ĉe la montreala tablo, dum la Movada Foiro kaj la oficiala 

prezentaĵo pri la sekvaj UK-oj, en koridoroj kaj rete. Kvankam la kanadaj / kebekiaj 

legantoj de La Riverego kaj La Lumo jam scias la respondojn al multaj el tiuj demandoj, 

ni tamen respondos ilin por la ekster-kanadaj legantoj.  
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Kie situas la kongresurbo ?  

Montrealo troviĝas ĉe la sud-orienta flanko de 
Kanado, je la flanko de la Atlantika Oceano kaj tre 
proksime al la uson-kanada landlimo. Ĝi situas en 
Kebekio – la ĉefe franclingva provinco de Kanado. 
Estas rektaj konektoj inter Montrealo kaj ĉiuj 
grandaj urboj de la mondo, kaj oni atingas 
Montrealon en proksimume 7-9 horoj de diversaj 
urboj de Eŭropo.  

Kio estas nia kongresejo kaj kie ĝi 

situas ? 

La hotelo Ŝeraton (Le Centre Sheraton 
de Montréal) estas nia kongresejo, kaj la 
plejparto de la programo okazos tie. La 
hotelo Ŝeraton situas en la koro de la 
urbocentro, ĉe la kruciĝo de du ĉefaj 
metrolinioj kaj tuj apud la ĉefa 
trajnstacidomo (1201, boul. René-Lévesque 
Ouest, Montréal, Québec, H3B 2L7). Ĝi estas tre 
facile atingebla de la flughaveno : la flughavena 
navedbuseto (funkcias tra la tago kaj la nokto) 
portos vin de la flughaveno ĝis la kongresejo. La 
kongresejo estas taŭga ankaŭ por personoj kun 
malfacilaĵoj paŝi, ĉar ĉiuj gravaj ejoj estas en unu 
loko, kaj estas liftoj kaj movŝtuparoj en ĉiuj etaĝoj.  

Kiuj estas la diversaj 

loĝebloj en Montrealo ?  

Montrealo havas tre diversajn 
loĝeblojn : de malmultekostaj 
plurpersonaj ĉambroj en 
junulargastejoj ĝis la plej ŝikaj 

elstaraj hoteloj, kaj ĉio inter tiuj. Kompreneble, 
plej konvene estos loĝi en la oficiala kongresa 
hotelo, ĉar tio eliminos la bezonon iri aparte al la 
kongresejo, kaj vi povos pasigi la tutan belan 
semajnon en Esperantujo, kun amikoj. UEA 
negocis bonan prezon kun la kongresa hotelo, kaj 
vi ankaŭ povos dividi la ĉambron kun aliaj 
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esperantistoj, kaj tiel malgrandigi la koston. 
Baldaŭ UEA anoncos la liston de oficialaj hoteloj 
kun la prezoj.  

Kiom kostas aĉetaĵoj en Montrealo ?  

Ĝenerale, unu kanada dolaro valoras malpli ol unu 
eŭron aŭ unu usonan dolaron, do, la prezoj en 
kanadaj dolaroj favore kompariĝas kun la prezoj 
en Eŭropo aŭ Usono (en la momento de la skribo, 
unu kanada dolaro valoris 68 eŭrocendojn aŭ 75 
usonajn cendojn). Por doni ekzemplon, por havi 
kompletan pladon en rapidrestoracio estos 7-15 
kanadaj dolaroj, kompleta manĝo en restoracio 
kostos ĉ. 15-25 kanadajn dolarojn (kompreneble, 
prezoj varias multe). Biero en trinkejo kostas ĉ. 5-

10 kanadajn dolarojn, kafo / kapuĉino 1,5- 4, 
filmo en kinejo 13-15. Apud la kongresejo troviĝas 
ankaŭ diversaj manĝaĵvendejoj, kaj la prezoj de 
varoj estas ne tro altaj (multe pli malaltaj ol en la 
nordeŭropaj landoj, ekzemple).  

Ĉu estas multaj manĝebloj apud la 

kongresejo ?  

Manĝejoj apud la kongresejo abundegas ! La 
kongresejo situas apud la fama montreala 
« subtera urbo » : reto de vendejaroj, restoracioj, 
butikoj, ligitaj kun ĉiuj ĉefaj metrostacioj. En 
diversaj partoj de la « subtera urbo » troviĝas 
multaj tre variaj kaj malmultekostaj 
rapidmanĝejoj. Apud la kongresejo estas multaj 

Teraso por loĝanto de Ŝeraton : loĝi en la kon-
greshotelo = pasigi tutan semajnon en Esperantujo ! 

La hotelo Ŝeraton estas tiu konstruaĵo en la mezo 
kun la litero S  
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oficejaj konstruaĵoj, kaj somere ofte laborantoj de 
la oficejoj tagmanĝas en la parkoj apud la 
kongresejo. Ankaŭ ekstere estas multaj belaj 
restoracioj kun terasoj kaj ofte ili proponas 
vegetarajn kaj veganajn opciojn. Kaj, 
kompreneble, estas 
bonega restoracio de 
la hotelo mem. 

Kiom da loĝantoj 

havas Montrealo?  

Kun pli ol miliono da 
loĝantoj, Montrealo 
estas la plej granda 
urbo de Kebekio – 
kun la ĉirkaŭurbo, ĝi 
kunigas ĉirkaŭ 
duonon de ĝia 
loĝantaro, pli ol 
4 000 000 da 
personoj – kaj la due 
plej granda de 
Kanado, post 
Toronto. Montrealo tamen longe estis la plej 
granda kaj riĉa kanada urbo. Situante ĉe la 
kunfluo de la riverego Sankta-Laŭrenco kaj de la 
rivero Otavo, sur insulo, kiun ĝi dividas kun aliaj 

municipoj, ĝi estis fondita en 1642, proksime al la 
monteto nomita Reĝa Monto (Mont-Royal, de kiu 
devenas la nomo « Montréal »). Kvankam ĉirkaŭ 
mil kilometrojn for de la Atlantika oceano, ĝi 
tamen estas alirebla por oceanaj ŝipoj.  

Kiun temperaturon 

oni povas atendi ? 

La kongreso okazos 
inter la 1-a kaj la 8-a de 
aŭgusto, kaj la averaĝa 
temperaturo en 
aŭgusto estas inter 17 
kaj 26 gradoj (povas 
esti iom pli aŭ malpli). 
Ĝenerale, someroj en 
Montrealo estas belaj : 
mezvarmaj kaj 
malsekaj, kun foje 
varma kaj malseka 
aero. Do, vestiĝu por 
somero, sed tamen ne 
forgesu vian 

pluvombrelon kaj puloveron : mallongaj 
posttagmezaj pluvoj estas oftaj somere.  

Ĉu Montrealo estas sekura urbo ?  

Montrealanoj ŝategas pucinon. La kebekia specialaĵo, 
manĝaĵo el terpom-fritoj garnitaj per grajnfromaĝo 

kaj bruna saŭco, troveblas en multaj lokaj restoracioj. 
Okazas eĉ pucino-festivalo en Montrealo.  
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Kanado estas ĝenerale tre sekura lando, kaj 
Montrealo estas unu el la plej sekuraj grandaj 
urboj de Nord-Ameriko. La krima nivelo estas 
malalta kaj estas ĝenerale sekure promeni nokte.  

Ĉu verdaj spacoj troveblas en la urbo ?  

Montrealo havas 
multajn parkojn, du 
el kiuj situas tuj apud 
la kongresejo. Per 
dudek-minuta 
piedirado ekde la 
kongresejo, oni 
povas atingi kaj la 
grandegan parkon ĉe 
la monto Mont Royal 
– la Reĝa Monto (kiu 
donis la nomon al la 
urbo), kaj la 
riveregon Sankta-Laŭrenco. Per mallonga metroa 
veturado oni ankaŭ povas atingi du belegajn 
insulojn de Montrealo kun ĉarmaj parkoj kaj eĉ 
plaĝo.  

Kial « Haleluja » estis la invita kanto al la 

UK ?  

Ĉar ĝia aŭtoro, Leonard Cohen, naskiĝis kaj kreskis 

en Montrealo. Dum diversaj kongresaj aranĝoj vi 
konatiĝos kun lia arto, kaj kun la arto de aliaj 
famaj kanadaj kaj kebekiaj artistoj, per prelegoj, 
filmoj, ekskursoj ktp. (klaku sur la bildon por 
spekti la invitvideon por Montrealo) 

Ĉu oni povas pagi 

karbonimposton 

por kompensi la 

veturadon per 

aviadilo ?  

Jes ! La montreala 
kongreso fariĝis la 
unua kongreso, por 
kiu oni povas pagi 
karbonimposton per 
UEA. Ni ankaŭ 
intencas efektivigi 

diversajn aliajn iniciatojn por fari nian kongreson 
eĉ pli verda kaj ekologia.  

Ĉu estas laŭleĝe aĉeti kanabon en 

Montrealo ?  

Jes, en Kanado de iom da tempo kanabo-
produktojn eblas laŭleĝe aĉeti, nur en malmultaj 
registaraj vendejoj, sed ĝia fumado estas 

Klaku por spekti ! 

https://youtu.be/qeKclWVTUe0
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malpermesita en multaj lokoj, foje eĉ surstrate aŭ 
en publikaj parkoj. Ankaŭ tabakfumado estas 
malpermesita en publikaj internaj lokoj kaj apud 
ili, inkluzive de la kongresejo. Estas strikte 
malpermesate elporti aŭ enporti kanabajn 
produktojn el aŭ al Kanado.  

Kion oni devas fari por iri al Kanado ? 

(vizoj, ktp.)  

La reguloj pri vizdonado malsamas laŭ 
devenlando, do, esploru. La plejparto de la homoj 
bezonos aŭ vizon, aŭ elektronikan 
vojaĝpermesilon (AVE - franclingve / eTA - 
anglalingve). Pri vizo zorgu sufiĉe frue, kaj la 

elektronikan vojaĝpermesilon eblas peti kaj ricevi 
rete iom da tempo antaŭ via foriro. Se vi bezonas 
vizon, vi povas peti invitleteron de UEA ĉe la aliĝo. 
Notu, ke dokumento permesanta viziti Usonon ne 
donas rajton viziti Kanadon, nek reciproke : ne 
estas libera irado inter la du landoj, eĉ por iliaj 
civitanoj. Pli da informoj pri ĉio ĉi estos havebla 
en la Dua Bulteno.  

Ĉu Montrealo estas bona por piedirado 

kaj biciklado ?  

Jes kaj jes ! Kelkaj ĉefaj stratoj en Montrealo 
fariĝas tute promenaj stratoj. Vi povas ankaŭ lui 
urban biciklon.  

La Reĝa Monto — plej granda parko en la urbo 
Montrealo (ĉ. 20 min de la kongresejo) 

Ikonaj montrealaj kurbaj ŝtuparoj — videblaj en ĉiuj 
loĝkvartaloj de la urbo 



 

8 

Ĉu oni povas tendumi apud la 

kongresejo ?  

Ne – tendumejoj estas, sed ekster la urbocentro, 
kaj ne proksime al la kongresejo. Tamen, estos 
diversaj ebloj loĝi malmultekoste.  

Kien celas la 

ekskursoj ?  

Estos tre belaj antaŭ- 
kaj postkongresoj – 
inkluzive de la fama 
Niagara akvofalo, 
Toronto (la plej granda 
kanada urbo), Otavo (la 
ĉefurbo), Kebeko 
(ĉefurbo de Kebekio, 
unu el la plej malnovaj 
kaj belaj urboj en 
Norda Ameriko), la 
regiono Charlevoix 
(Monda Biosfera Rezervejo de Unesko). Ni multe 
ekskursos en Montrealo mem – ĉar la urbo havas 
tiom da historiaj lokoj, muzeoj, belegaj preĝejoj 
kaj parkoj. Atendu la Duan Bultenon por ĉiuj 
detaloj !  

Ĉu dumkongrese oni ankaŭ konatiĝos 

kun diversaj indiĝenaj kulturoj de 

Kanado ? 

Absolute ! La UK en Montrealo celos ankaŭ 
konatigi la vizitantojn kun diversaj indiĝenaj 

kulturoj de Montrealo, 
Kebekio kaj Kanado per 
diversaj programeroj, 
prelegoj, vizitoj al 
indiĝena vilaĝo, kaj 
filmoj faritaj de 
indiĝenaj filmfaristoj. 
Krome, samtempe kun 
la UK en Montrealo 
okazos indiĝena 
festivalo, kiu estos brila 
okazo konatiĝi kun 
indiĝenaj artoj, muziko, 
dancoj ktp.  

Kio estos aparta pri la programo de la UK 

en Montrealo ?  

Ni planas riĉan artan programon – vi revidos 
konatajn artistojn kaj konatiĝos kun novaj talentoj 
en Esperantujo. Dum la Nacia Vespero vi 
konatiĝos kun diversaj kulturoj, kiuj kreis 

Ni antaŭvidas apartan intereson por la ekskurso al 
Otavo — la ĉefurbo de Kanado 
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Montrealon, inkluzive de la 
indiĝenaj. Ni havos teatron, 
ludojn kaj amuziĝojn, kaj 
riĉegan neformalan kaj 
junularan programon, kun 
biciklaj ekskursoj, pikniko, 
noktaj amuziĝoj ktp. 

Kie oni informiĝu pri la 

UK ?  

Kiel ĉiam, la detalaj informoj 
pri loĝado, ekskursoj ktp. aperos en la Dua 
Bulteno, kaj la reta aliĝilo troviĝas ĉe https://
uea.org/kongresoj/alighilo. La retejo de la LKK 
havas multajn aldonajn informojn pri la kongreso, 
urbo ktp. : esperanto2020.ca (ĝi ankaŭ havas 

volontulan kaj kontribuan 
formularon). Sekvu nin plu 
ĉe sociaj retoj : Facebook 
(facebook.com/
Montrealo.kongreso), 
Twitter kaj Instagram 
(@esperanto2020), kaj 
helpu al ni reklami la UKon 
en viaj grupoj. Nia oficiala 
kradvorto estas 
#Esperanto2020 ! 

Kun modifoj (unue aperis en revuo Esperanto).   

Prezentaĵon de la LKK en Lahtio | Haleluja : invito 
al Montrealo | Intervjuo de la LKK al Kern.Punkto 

Kvankam la franca kaj la angla estas la oficialaj 
lingvoj de Kanado, la franca estas tiu de Kebekio, 
la plej vasta provinco de Kanado, kun ĉirkaŭ 8,5 
milionoj da loĝantoj, ĉefe el franca deveno. Tiel 
multaj kebekianoj konsideras sin aparta nacio. La 
historio de Kebekio komenciĝis en 1608, kiam 
fondiĝis Kebeko, la unua urbo de la tiama Nova 

Francio. En 1763, la franca kolonio iĝis brita sekve 
de milito. La franca nun estas la gepatra lingvo de 
79 % de la kebekianoj kaj estas komprenata de 
94% el ili. Estas ankaŭ 11 indiĝenaj popoloj en 
Kebekio, konsistigantaj 2,3 % de la loĝantaro. Iuj el 
ties lingvoj estas tre uzataj, sed aliaj ne plu aŭ 
apenaŭ estas parolataj. 

Kebekio : aparta kultura kaj historia realo 

En la sama semajno kiel la UK okazos la 
trideka eldono de Indiĝena Festivalo — 
estos koncertoj, atelieroj, dancoj kaj eĉ 

parado de indiĝenaj nacioj ! 

https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://esperanto2020.ca/eo/chefpagho/
http://facebook.com/Montrealo.kongreso
http://facebook.com/Montrealo.kongreso
https://esperanto2020.ca/eo/prezentajo-pri-montrealo-haveblas-rete/
https://youtu.be/qeKclWVTUe0
https://youtu.be/qeKclWVTUe0
https://movada-vid.punkto.info/2019/09/02/mvp021-uk-105-en-montrealo/
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Por mi persone la plej 
kortuŝa momento de la 
104-a UK en Lahtio okazis 
dum la Internacia Arta 
Vespero. Kiel la lasta ero 
de la Internacia Arta 
Vespero okazas, tradicie, 
la invito al la sekva 
kongresa urbo, kaj tiu 
invita kanto estis la kanto 
« Haleluja », amata kanto 
de Leonard Cohen, 
mondfama montreala 
poeto kaj komponisto, 
traduke de Ĵomart.  

Piane akompanis Jeremio 
Bass (mem kanadano !), 
kaj ni kantis aranĝon por 
kvar voĉoj. La koruson el 
trideko da volontuloj 
gvidis Zdravka Bojĉeva. 
Por la lasta refreno 
Zdravka petis, ke ĉiuj 
aŭskultantoj kunkantu 

« Haleluja »-n kun la 
koruso. La publiko bele 
faris. Post la fino kaj la 
riverencoj, la 
kongresanoj mem, 
spontene, komencis 
kanti « Haleluja »-n. 

Zdravka revenis kiel 
dirigento kaj reprenis la 
gvidadon, kaj la koruso 
ree kantis « Haleluja », 
feliĉa ke la publiko petis 
kanti denove. Estis 
mirinda sperto.  

Inter la kantistoj estis tri 
kanadaninoj : du LKK-
anoj, Suzano Roy el 
Tririvero kaj Ĵenja Amis 
el Montrealo. Kantis 
ankaŭ Maria Hopkins, el 
la okcidenta flanko de 
Kanado (Brita 
Kolumbio). 

Kortuŝa momento: Haleluja! 

Ĵenja Amis 

Klaku por spekti ! 

https://www.facebook.com/Montrealo.kongreso/videos/480212209484069
https://www.facebook.com/Montrealo.kongreso/videos/480212209484069


 

11 

Medalo por la UK-2020 

La LKK por la 105-a Universala Kongreso de 
Esperanto en Montrealo volus presi 
memormedalon de la UK. Tamen, por ke ni ne 
faru malprofiton, ni devas pli malpli scii antaŭe, 
kiom da medaloj ni kredeble povos vendi. Se vi 
interesiĝas pri la aĉetado de tia medalo, bv sendi 
mesaĝon al Garry Evans, kasisto de la 
LKK : garryoevans(ĉe)gmail.com. Ne estos devige 
aĉeti medalon, sed via mesaĝo donos al ni pli 
precizan ideon, kiom da medaloj vendiĝos. La 
medalo estos el polurita arĝentita bronzo, kun 
diametro de 38 mm, kaj aspektos kiel la ĉi-afiŝitaj 
desegnaĵoj. Ĝi kostos 60 kanadajn dolarojn (aŭ 45 
usonajn dolarojn, aŭ 42 eŭroj) por ĉiu 
ekzemplero, inkluzive de luksa skatoleto, plus 
poŝtaj kostoj (sed sen tiaj kostoj, se vi kolektos la 
medalon dum la UK). Vi eventuale povos pagi 
pere de PayPal aŭ al nia UEA-konto.  

Vi faras videon, ni donas 100 

eŭrojn kaj premion ĝis 500 eŭroj 
Antaŭnelonge UEA anoncis filmo-konkurson Mia 
Asocio, Mia Urbo, por diskonigi Esperanto-
asociojn kaj lokajn kulturaĵojn. UEA decidas 
disdoni 100 eŭrojn kiel subvencion por ĉiu el la 
unuaj ricevitaj 10 filmoj, kaj ĉiuj filmoj kolektitaj 
havas ŝancon gajni premiojn. Por partopreni en la 
konkurso necesas sendi mallongan (2-10-
minutan) filmon kun subtekstoj pri (ekzemple) sia 
Esperanto-asocio kaj pri la kulturaĵoj de sia urbo. 
Necesas sendi ankaŭ artikolon kun informoj pri la 
asocio kaj la urbaj kulturaĵoj kun ilustraj bildoj aŭ 
fotoj, ĝis la 15-a de decembro. La tri plej bonaj 
filmoj ricevos tre interesajn premiojn : 

1. Senpagan aliĝon al la Universala Kongreso en 
Montrealo, kie oni prezentos la premiotajn 
filmojn (aŭ repagon de la aliĝkotizo, se tiu jam 
estis pagita); 2. Loĝadon en hotelo dum la daŭro 
de la kongreso; 3. Partan repagon (ĝis 500 eŭrojn) 
de la vojaĝo. La premioto, kiu ne povos ĉeesti la 
kongreson, rajtos alimaniere uzi la premian 
sumon. 

Bonvolu vidi la Gazetaran Komunikon de UEA por 
la detala regularo de la konkurso: uea.org/
gk/822a1  

mailto:garryoevans@gmail.com
uea.org/gk/822a1
uea.org/gk/822a1


 

12 

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/

